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1. Krajské soutěže družstev
Výsledky všech utkání 11. kola byly schváleny.
Nedostatky v soutěžích:
- družstvo MK Řeznovice C nenahlásilo změnu termínu ani hrací místnosti utkání
Řeznovice C – Znojmo-Únanov E, v důsledku toho byl nesprávně vyplněn zápis o
utkání. Dále viz pokuty.
- družstvo Sokol Bučovice A zaslalo po termínu zápis a fotografii z utkání a též po
termínu vyplnilo ZOU na internetu. Dále viz pokuty.
- družstvo Sokol Vracov B pozdě vyplnilo ZOU na internetu. Dále viz pokuty.
Úprava soupisek dle čl. 330.25 Soutěžního řádu:
Byla provedena kontrola dle výše uvedeného článku a podmínku aktivity nesplnili tito
hráči:
- Veber Marek (MK Řeznovice C)
- Galatík Pavel (STP Mikulov A)
Dotyčné hráče zařadí kluby dle článku 330.25 na poslední místo na soupisce, před hráče
na střídavý start. Hráč přeřazený ze základu družstva nemůže být doplněn na soupisku
žádného dalšího družstva. Oddíly provedou změnu soupisek do 23.12.2018 nebo před
případnou předehrávkou. V opačném případě budou soupisky dotčeného družstva
a navazující soupisky zneplatněny.
Upozorňujeme oddíl Orel Silůvky na nutnost změn soupisek po přestupu hráče.
2. Ekonomické informace
Doposud jsme dle dispozic uvedených ve zprávě č. 9 neobdrželi fakturu od Sokola Bzenec na
částku 7407 Kč. Žádáme o nápravu do 20.12.2018. Nutno zaslat na e-mail stk@kamp.cz
a v papírové formě na korespondenční adresu svazu (viz zpráva č. 9).

3. Pokuty
MK Řeznovice C – neoznámení změny termínu a místa utkání – 1. případ
200,- Kč
Sokol Bučovice A – pozdní zaslání ZOU a fotografie – do 2 dnů – 1. případ
50,- Kč
Sokol Bučovice A – pozdní vyplnění ZOU na internetu – do 2 dnů – 1. případ
50,- Kč
U Sokola Bučovice evidujeme přeplatek 100,- Kč z evidenčních poplatků, pokuta bude
uhrazena započtením s tímto přeplatkem. Peníze tedy neposílejte.
Sokol Vracov B – pozdní vyplnění ZOU na internetu – do 2 dnů – 1. případ
50,- Kč
Vzhledem k malé částce (do 100,- Kč) je platba pokuty pozastavena, částka bude přičtena
k případné další pokutě, pokud v součtu dosáhne 100,- Kč nebo více. V případě bezchybného
průběhu do konce soutěží bude pokuta prominuta.
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4. Akce JmSST a v kraji v roce 2019
19.1.2019
KP mladšího žactva
19.1.2019
KP dospělých
20.1.2019
BTM nejmladšího žactva
20.1.2019
KP dorostu
2.3.2019
BTM nejmladšího žactva
2.3.2019
KP staršího žactva
3.3.2019
ŽT dorostu
16.3.2019
BTM A mladšího žactva
17.3.2019
BTM A nejmladšího žactva
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Strážnice
Brno
Strážnice
Lanžhot
Rájec-Jestřebí
Hodonín
Klobouky
Valtice
Valtice

Přejeme všem hráčům, funkcionářům a příznivcům stolního tenisu pohodové prožití
vánočních svátku a hodně osobních i sportovních úspěchů v novém roce.

Pavel Halas
STK JmSST

Libor Svoboda
KM JmSST

Richard Brhel
předseda JmSST
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