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1. Správy ŠTK VsSTZ 
    1.1. Pokuty za nenastúpenie mládežníckych družstiev 
 1.1.1. Geológ Rožňava – 10 Eur 
  Za nenastúpenie družstva na stretnutia 1.ligy dorastencov v 2.kole, dňa  
  17.11.2016 v Lieskovanoch 
                     1006 Oriešky Lieskovany – Geológ Rožňava 
                    
           Pokuta sú splatná do 15.12.2016 na účet VsSTZ 
                    Slovenská sporiteľňa, a.s.  
                    číslo účtu : SK43 0900 0000 0000 8213 8053  
          variabilný symbol: 
          Geológ Rožňava – 0131 
  
  1.1.2. Geológ Rožňava – vylúčenie z 1.ligy dorastencov 
            ŠTK VsSTZ vylučuje družstvo Geológ Rožňava z 1.ligy dorastencov  
                      v zmysle článku , 4.3.7.11.3. Súťažného poriadku SSTZ.   
                      Družstvo Geológ Rožňava je vylúčené z 1.ligy dorastencov 
                      z dôvodu nenastúpenia na stretnutia 1.kola súťaže, dňa 3.9.2016  
                      v Šarišských Michaľanoch a 2.kola, dňa 17.11.2016 v Lieskovanoch
   a keďže nenastúpilo v 3 z celkového počtu 5 zápasov  . 
   ŠTK postupuje prípad na riešenie DK VsSTZ 
 
  Ustanovenie článku 4.3.7.11.3. Súťažného poriadku SSTZ 
                     Oddiel - klub, družstvo ktorého sa nedostaví na majstrovské stretnutie 
  z vlastnej viny bude v prvých dvoch prípadoch potrestané disciplinárne  
                     a kontumačnou prehrou. Pri treťom opakovaní bude družstvo zo súťaže  
                     vylúčené, pričom jeho výsledky sa posudzujú podľa čl.4.1.4.6.2. a bez  
                     ohľadu na konečné postavenie v tabuľke bude toto určené ako prvé  
                     zostupujúce zo súťaže. Ak sa hrá turnajovým spôsobom, neúčasť na  
                     jednom turnaji sa považuje ako jedna kontumačná prehra (aj tri), pri  
                    každej nasledujúcej čo len jednej, bude družstvo zo súťaže vylúčené 
    
 
 
 
 
 
 
 



 1.1.3 Zmena rozpisu súťaže 1.ligy dorastencov 
  Z dôvodu vylúčenia zo súťaže sa 3.kolo 1.ligy dorastencov neodohrá  
  v Rožňave. Usporiadajúcim klubom dvojzápasu bude Oriešky  
                     Lieskovany 
 

                    3.kolo, 6.1.2017, 10:00 hod., Lieskovany 
                    1012 Oriešky Lieskovany – STK Košice-Čaňa B 
                    1014 Oriešky Lieskovany – MKST Veľké Kapušany 
 
 
2. Správy Komisie mládeže VsSTZ 
    2.1. Termín prihlášok na usporiadanie Majstrovstiev Východného Slovenska  
            mládeže 
            Komisia mládeže a ŠTK mládeže VsSTZ vyhlasuje termín na prihlasovanie  
            klubov na usporiadanie Majstrovstiev Východného Slovenska mládeže –  
            31. január 2017. Prihlášky zasielajte mailom na adresu  
            erikhajduk@gmail.com   
            Kalendár podujatí určil termíny M VS mládeže takto: 
           - dorast – 22.4.2017 
           - staršie žiactvo – 1.5.2017 
           - mladšie žiactvo – 8.4.2017 
           - najmladšie žiactvo – 3.6.2017 
 
 
 
     Vladimír Pištej                             Erik Hajduk                    JUDr. Anton Hajduk 
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