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1. Krajské soutěže družstev  

Nedostatky v utkáních 10. a 11. kola krajských soutěží: 

- k utkáním krajské soutěže 1. třídy TTC Komořany A – SKST Dubňany A a KST Sokol 

Znojmo – Orel Únanov D se nedostavilo družstvo hostů. Družstvo Dubňany A se 

předem omluvilo domácím dtužstvům i STK. Dle článku 334.01 Soutěžního řádu je každé 

utkání kontumováno ve prospěch domácího družstva, dále viz pokuty. 

- družstvo Strážnice B nezaslalo fotografie z utkání KS 2. třídy a to ani po urgenci ze strany 

STK, dále viz pokuty 

- družstva Slatina B a Mokrá A zaslaly zápisy o utkání až po urgenci ze strany STK, 

vzhledem k tomu, že zápisy byly z jejich strany ve STISu kompletně vyplněny již během 

víkendu a s přihlédnutím k dosavadnímu bezchybnému plnění povinností upouští STK od 

dalších sankcí 
 

2. Zařazení do žebříčku mužů 

Komorovský Róbert TTC MS Brno  48N   po odehrání 35 dvouher 

 

3. Pokuty 

SKST Dubňany A – nenastoupení k utkání – s omluvou – 1. případ  400 Kč  

Jiskra Strážnice B – nezaslání fotografií z utkání – 1. případ   100 Kč  

Splatnost do 31.12.2015 

 

4. Akce JmSST a v kraji v roce 2016 

16. a 17.1.2016 BTM ČR nejmladšího a mladšího žactva   Valtice 

30.1.2016  Krajské přebory jednotlivců – dospělí  Brno 

30.1.2016  Krajské přebory družstev – starší žactvo  Lanžhot 

31.1.2016  Krajské přebory družstev – dorost   Lanžhot 

31.1.2016  Krajské přebory jednotlivců – mladší žactvo Strážnice 

14.2.2016  Krajské přebory jednotlivců – dorost   Lanžhot 

 

 

 

VV JmSST přeje všem hráčům, funkcionářům a příznivcům stolního tenisu pohodové 

prožití vánočních svátků, v novém roce 2016 hodně osobních i sportovních úspěchů. 
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