Informace pro vedoucí družstev a oddílu
1. Střídání hráčů
V utkání ve dvouhrách může vystřídat pouze jeden hráč, po vystřídání nelze již
se do utkání vrátit. Ve čtyřhře mohou nastoupit jiní hráči, tzn. že v utkání se může
vystřídat až 9 hráčů (4 ve čtyřhrách, 5 ve dvouhrách).
2. Domácí hráči mají nepravidelný los, tzn. točí se, hosté se pravidelně střídají
3. Hlášení výsledků hned ten den po utkání na tel. 728 047 790 nebo zápis
oskenovat a zaslat na e-mail: j.varcleznam.cz
4. Všichni si provedou kontrolu rozlosování, nerad bych, aby se těsně před
utkáním zjistilo, že tam nejde hrát nebo že je to špatně rozlosované
5. Do zápisu vždy psát křestní jména a pokud v oddíle je stejného jména otec se
synem tak ještě ml., st.
6. Body se vyplňují v poslední sérii dvouher a to tak, že nejprve se napíše počet
odehraných utkání/počtem získaných bodů
7. Všechny okresní výsledky včetně zápisů jsou na:
http://stis.ping-pong.cz/htm/?oblast=420608&rocnik=2011
8. Všechny krajské výsledky jsou na:
http://stis.ping-pong.cz/htm/?oblast=420102&rocnik=2011
9. Webové stránky okresu Semily:
http://www.st-semily.cz/
10. Přestupy: lze podávat od 16.5.do 14.2.následujícího roku
11. Přestup se podává tam, kde byl hráč na základu družstva (tzn. krajská
soupiska na kraj, okresní soupiska na okres)
12. Přestup lze podat opět až za 12 měsíců
13. Podaný přestup nelze odvolat
14. Přestupní poplatky:
Dospělí:
300,- Kč
Mládež:
200,- Kč
15. Obnova registrace je zdarma
16. Nová registrace vždy je třeba též zadat do registru fotografii
Dospělí:
100,- Kč
Mládež:
50,- Kč

17. Registrační poplatky:
Dospělí:
200,- Kč
Mládež:
100,- Kč
Ostatní:
30,- Kč
18. Evidenční seznam za oddíl vždy vyplňuje jedna pověřená osoba, která má
přístup do registru oddílu
19. Přestupy, střídavý star, hostování, obnova registrace, nová registrace – opět
provádí pověřená osoba oddílu
20. Okresní svaz je od srpna neziskové občanské sdružení, má schválení stanovy
a ministerstvem vnitra přidělení IČO:
21. Nové číslo účtu:

246800702/0300 u Poštovní spořitelny

Veškeré platby provádějte na toto číslo s variabilním symbolem: 34+ EČ oddílu

Zapsal: Ing. Jan VARCL – předseda STK

