Stk JčBaS
Roman Vokoun tel.: 606 847 098
e-mail : sokol@seznam.cz

v Č.Buděj. 29.9.2012

ZÁPIS STK JčBaS 2 – 2012/2013
1/ kvalifikace o KP družstev

se neuskutečnila –nikdo se nepřihlásil

2/ přihlášky do soutěží - žádám oddíly, aby mě zaslali závazné přihlášky do soutěží družstev
do 10.10.2012
zaplatit startovné a zaslat doklad ,potvrzení o provedené platbě je nutno do 19.10.2012
předpoklad je stejná výše startovného jako v uplynulé sezoně. V případě že by bylo nutné v malé
míře startovné zvýšit ,obratem sdělíme po přihláškách.
Zaslat soupisky do 2.11.2012 jako v loňské sezoně – elektronicky ,pozor na pojmenování souboru
soupisky, které nebylo vloni v mnoha případech dle vzoru.
Právo účasti : KPDD1 : S.Křemže ,SoČB „A“,SKB Č.Krumlov,So ČB „B“ ,SK Dobrá Voda
KPDD2 : bez omezení
KPDDor: bez omezení
KPDŽ1 : SoČB“A“, SKB Č.Krumlov“A“ ,Sok.Křemže, SKB Čkrumlov „B“
KPDŽ2 : bez omezení
Předpokládám stejnou účast jako v loňské sezoně mimo KPDD2 ,kde bude zřejmě k 8 účastníků
což by stále bylo na dvě skupiny.
3/ Postaršení
Šimoníková Bára
24.1.98
U 19 a dospělí Sokol Vodňany
Kormanová Amálie
16.3.98
U 19
„
„
Kocová Natálie
19.3.98
U 19
„
„
Petrůvová Michaela
23.1.98
U 19
„
„
Šimoník Richard
28.12.2001
U 17 / nepovoleno pro druž. dorostu a dospělých /
4/ Hostování - soutěže družstev
Šimoníková Bára
Sokol Vodňany
do Sokola Kremže pro KP žactva I.tř. a KP dorostu
Šimoník Richard
„
„
do Sokola Kremže
„
„
Chalupský Miloš mlad.
Sp.Sezimovo Ústí do Sokola Kremže pro KP dospělých
5/ Turnaje jednotlivců
Organizátoři a hlavní rozhodčí turnajů jednotlivců jsou povinni zaslat /STK R.Vokoun/
výsledky elektronicky včetně pavouků , formulář výsledků musí být vyplněn takto :
příjmení /jedna mezera/ jméno ,datum narození + body ,v pořadí hráčů nemůže být např. 13-18
ale 9-16, 17-24 neb 17-32 , v případě dvou startujících /2 párů/ jsou body poloviční ,
nesmí se startovat bez licencí /v případě startu těchto hráčů –tito neobdrží body/
názvy stránek formuláře musí být pojmenované Form_K /pro muže/ , Form_D /pro ženy/
převážně to jsou již původní nařízení – mimo licencí. Ale vrchní rozhodčí by neměl být
nekvalifikovaný rozhodčí , v tomto případě pak STK ČBaS neuzná turnaj a nepřidělí hráčům body.
Tato pravidla jsou z nařízení STK ČBaS.
6/ STK žádá vv JčBaS s předsedou K.Kotyzou o uspořádání školení rozhodčích v našem kraji ještě na
podzim tohoto roku pokud možno v co nejkratším termínu /zajistit školitele/
7/ STK žádá o nahlášení výše nájmů pořadatelů / zvláště bude-li vyšší/ v této sezoně
a žádá předsedu K.Kotyzu o zhodnocení výše startovného pro soutěž družstev , aby pro jih.svaz
soutěže nebyly prodělečné. Prosím obratem.
8/ Není pořadatel pro 2.kolo KPDD2 ,předpokládám že budou muset být dvě skupiny. Předpoklad,
že toto kolo by mohl zajistit oddíl Sez.Ústí.
8/ Změna termínu GPC U13 v Českých Budějovicích z původního termínu 16.2.2013 (sobota) na 17.2.2013
(neděle). Ke změně došlo z technických důvodů na straně provozovatele haly.

Roman Vokoun předseda STK JčBaS

