
Zprávy RSST Kutná Hora č. 1 – 2014/2015
ze dne 13.9.2014

1. Rozlosování regionálních soutěží:
Bylo provedeno rozlosování regionálních soutěží podle požadavků jednotlivých 

družstev. Rozlosování je zveřejněno na webu:
http://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?oblast=420205&rocnik=2014

Upozorňuji účastníky regionálního přeboru 3. třídy, že Sokol Chlístovice „C“ má
vzhledem k omezené kapacitě herny posunut začátek domácích utkání na 13:00.
Dále je na 13:00 posunuto utkání 7. kola mezi družstvy Sokol Zbraslavice „C“ a Sokol
Močovice „B“.

Dále upozorňuji Sokol U. Janovice „B“ a „C“ a SKP Olympia Kutná Hora „A“ a „B“,
že jejich vzájemná utkání musí předehrát do 4. 10. 2014. Termín předehrávaných
utkání se hlásí dle rozpisu soutěží.

2. Soupisky:
Potvrzené soupisky družstev jsou k nahlédnutí na webu:

http://stis.ping-pong.cz/htm/soupisky.php?rocnik=2014&oblast=420205
Momentálně  stále  nemá  vyplněnou  soupisku  v  Registru  družstvo  STC  2013

Církvice. Prosím o urychlené vyplnění.

3. Termínová listina:
Termínová listina regionu Kutná Hora byla  vydána 1.  9.  2014.  Byla rozeslána

emailem a je i na webu: http://kutnahora.stcstolnitenis.cz/termlist.pdf.
V příloze  těchto  zpráv  posílám  novou  verzi  termínové  listiny  s upřesněním

termínů turnajů Středočeské Open Tour mládež a regionálních přeborů jednotlivců
dospělých.

4. Regionální poháry a regionální přebory jednotlivců:
Termíny  jednotlivých  turnajů  regionálních  pohárů  a  regionálních  přeborů

jednotlivců jsou zveřejněny v termínové listině. Prosím zástupce oddílů, které mají
zájem o pořádání jednotlivých turnajů, aby mi tento zájem nahlásili.

Zájem již projevily oddíly: 
 Sokol Čáslav – 1. turnaje RP dospělých a žactva
 Sokol Kutná Hora – 1. nebo 3. turnaj RP žactva
 Sokol Uhlířské Janovice – 2. turnaje RP dospělých a žactva
 Sokol Zbraslavice – 3. turnaj RP dospělých
 SKC Zruč nad Sázavou – 3. turnaj RP žactva

Rozpisy regionálních pohárů budou vydány později. 

5. Dodatečné zařazení na žebříček mužů:
VV rozhodl o dodatečném zařazení na žebříček mužů následujícího hráče, který

přestoupil do našeho regionu z jiného regionu:
41.-50. N Táborský Vladimír 1979 Sokol Zbraslavice

Václav Herout
předseda VV RSST Kutná Hora
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