Podtatranský stolnotenisový zväz v POPRADE.
Slovenská Ves 2.7.2017
Spravodaj

č. 1 - sezóna 2017/2018.

1. Informácie ŠTK :
Družstvá s právom štartu pre súťažný ročník 2017/2018.
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5. liga mužov - Podtatranská
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STK Tatran NOVÁ LESNÁ
Chata Pieniny LESNICA
STK Severka KEŽMAROK „B“
STO Obec SPIŠSKÉ BYSTRÉ „B“
TJ Javorinka LEVOČA „D“
STK Severka KEŽMAROK „C“
1. PPC Fortuna KEŽMAROK „C“
TJ Dunajec SPIŠSKÁ STARÁ VES „B“
OŠK SPIŠSKÝ ŠTVRTOK „B“
TJ SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK „B“
ŠK Veterán POPRAD „C“
STK STARÁ LESNÁ
6. liga mužov - Podtatranská
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1.2.

Aktívny život STK CHMEĽNICA
MŠK PODOLÍNEC
STO Obec SPIŠSKÉ BYSTRÉ „C“
MŠK Slavoj SPIŠSKÁ BELÁ „B“
OŠK SPIŠSKÝ ŠTVRTOK „C“
TJ Družstevník VYŠNÉ RUŽBACHY
TJ MLYNICA
STO Obec SPIŠSKÉ BYSTRÉ „D“
TJ Obec SPIŠSKÁ TEPLICA
TJ SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK „C“
Aktívny život STK CHMEĽNICA „B“
ďalšie prihlásené družstvá
2. liga starších žiakov a 2. liga dorastu

O systéme mládežníckych súťaží bude po 15.9.2017 informovať na internetových stránkach PSTZ
komisia mládeže.

2. Vyžrebovanie súťaží :
Vyžrebovanie súťažného ročníka 2017/2018 sa uskutoční v Kežmarku dňa 13. septembra 2017
/ streda / o 16,30 hod. v priestoroch Kežmarskej reštaurácie, Hradné námestie 33, Kežmarok.
3. Iné oznamy :
Zadávanie
výsledkov :

domáce družstvo mužov je povinné zadať výsledok stretnutia (aj body
jednotlivých hráčov) v deň odohrania zápasu najneskôr v nedeľu do
19,00 hod., na internetovú stránku www.pinec.sk, podľa pokynov správcu
stránky. Najneskôr do 19,00 hod. v prvý pracovný deň po odohraní stretnutia
je domáce družstvo mužov povinné umiestniť na uvedenú internetovú stránku
fotokópiu alebo scan originálu zápisu o stretnutí.
Najneskôr do 19,00 hod. v prvý pracovný deň po odohraní stretnutia je
domáce družstvo mužov povinné umiestniť na internetovú stránku
www.pinec.sk spoločnú fotografiu z nástupu na stretnutie, na ktorej musia
byť z každého tímu minimálne 3 hráči, ktorí nastúpili v základnej zostave.
Hráči budú na fotke umiestnení striedavo, nie všetci spolu vedľa seba
z jedného klubu. Upozorňujeme oddiely na jednotnú výstroj. Z fotografie
musí byť zrejmé v akej hracej miestnosti sa hralo.
- upozorňujem na ustanovenie čl. 4.3.7.7.2. SP – Za predloženie súpisky sa považuje aj zverejnenie
súpisky na oficiálnej webovej stránke riadiaceho zväzu. Registračný preukaz nie je potrebné predložiť
v prípade, že je hráč evidovaný v centrálnej databáze SSTZ s platnou registráciou a zároveň predloží
doklad totožnosti (občianský preukaz, pas alebo vodičský preukaz). Dôkazové bremeno (prístup na
internet) je na klube, ktorý súpisku, resp. registračný preukaz nepredložil.
- pravdepodobný začiatok súťaží dospelých v sezóne 2017/2018:
5. a 6. liga mužov – 1. októbra 2017
- ŠTK upozorňuje oddiely na nutnosť uvedenia finančného účtu do prihlášky, kvôli evidencii
poplatkov
- - schválené predohrávky sú uverejňované v dostatočnom predstihu na stránke www.pinec.sk.
Družstvá sú povinné žiadať o schválenie predohrávky predsedu ŠTK minimálne 3 dni pred jej
odohratím.
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