Z Á P I S N I CA
ZO ZASADNUTIA výkonného výboru
Občianskeho združenia Bratislavský Stolnotenisový Zväz (BSTZ)
So sídlom Černockého 6, 831 53 Bratislava - Rača
IČO 42138264, reg. č. min. vnútra VVS/1/900/90-33202 reg. zo dňa 9.1.2009
Zasadnutie VV BSTZ sa konalo ihneď po ukončení volebnej konferencie.
Dátum: 27.6.2016
Miesto: Zasadačka SSTZ, Černockého 6, 831 53 Bratislava - Rača
Prítomní podľa prezenčnej listiny v prílohe nasledovne: Alexy Pavol, Vaniak Ján, Rehák Martin, Grega
Roland, Cibula Alexander, Feund Jaroslav, Hamran Anton st., Polakovič Milan
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie zloženia komisií BSTZ
3. Prerokovanie rozpisu súťaží BSTZ pre ročník 2016/2017
4. Súťaže mládeže organizované BSTZ
5. Spolupráca s KSTZ Trnava
6. Podpora mládeže
7. Rozpočet BSTZ
8. Legislatívne úlohy
9. Rôzne
10. Záver
K bodu 1
Zasadnutie zvolal ihneď po ukončení konferencie novozvolený predseda BSTZ Pavol Alexy. Zasadnutie
otvoril konštatoval, že konferencia zvolila VV BSTZ a revíznu komisiu BSTZ v nasledovnom zložení:
VV BSTZ
Predseda :
Podpredseda:
Ekonóm:
členovia VV BSTZ:

Revízna Komisia:

Pavol Alexy
Ján Vaniak
Martin Rehák
Roland Grega
Alexander Cibula
Jaroslav Freund
Anton Hamran st.
Milan Polakovič
Milan Novák
Zuzana Juríková

K bodu 2
VV BSTZ ustanovil jednotlivé komisie nasledovne:
Športovo technická komisia (ŠTK)
Predseda: Alexander Cibula
Členovia: Martin Rehák, Jakub Cibula

Klasifikačná komisia:
Predseda: Milan Polakovič
Členovia: Roland Grega + 1-2 nominanti z klubov
Komisia mládeže
Bude vytvorená zo zástupcov klubov pracujúcich s mládežou. Pracovne budú mať túto oblasť na
starosti do zvolenia riadnych členov komisie: Pavol Alexy a Jaroslav Freund. Nominácia členov do
komisie bude po stretnutí zástupcov klubov pracujúcich s mládežou, ktorú zvolá predseda BSTZ.
Disciplinárna komisia
Predseda komisia: Ján Vaniak
členovia: nominanti z klubov BSTZ
VV BSTZ vyzýva členov BSTZ, ktorí majú záujem pracovať v jednotlivých komisiách, aby sa v priebehu
mesiacov júl-august písomne uchádzali o prácu v týchto komisiách (stačí zaslať e-mail na adresu
pavol.alexy@stuba.sk).

K bodu 3
VV prerokoval a schválil rozpis súťaží a text prihlášky do súťaží a poveril predsedu ŠTK aby zverejnil
obidva dokumenty na webovej stránke BSTZ s tým, že uzávierka prihlášok je do 31.7.2016. Text
oboch dokumentov je v prílohe tejto zápisnice ako príloha 1 a príloha 2.
K bodu 4
VV BSTZ rozhodol, že v ročníku 2016/2017 zorganizuje v hale SSTZ 2 turnaje SPM a ukladá predsedovi
BSTZ aby podal prihlášku na usporiadanie týchto turnajov na sekretariát SSTZ v zmysle pokynov SSTZ.
VV BSTZ ďalej rozhodol, že usporiada 1 turnaj BATT a jedny majstrovstvá regiónu BATT v hale SSTZ
na základe dohody s TT krajom. VV BSTZ ukladá predsedovi VV BSTZ aby s VV KSTZ Trnava rokoval o
rozdelení turnajov BATT a MREG BATT.
K bodu 5
VV BSTZ bude rokovať s KSTZ Trnava o spolupráci pri organizovaní už tradičných BATT turnajov
mládeže, ďalej rozšíri rokovania o možnostiach spoločných majstrovských súťažiach družstiev DOR a
žiackych kategórií. Takisto bude rokovať s KSTZ Trnava o možnosti založiť turnaje o pohár BATT
dospelých. Týmito rokovaniami je poverený predseda BSTZ.
K bodu 6
VV BSTZ sa uzniesol, že vyplatenie podpory mládeže na základe rebríčka k 1.7.2016 dočasne pozastaví
a to z dôvodu, že sa plánuje rokovať s klubmi v ktorých je organizovaná mládež o formách podpory.
Prerozdelenie a účel použitia podpory bude daný novým programom podpory mládeže, ktorý musí
vzniknúť zo širšej diskusie s klubmi v ktorých je mládež a mládežnícky reprezentanti SR. VV BSTZ
ukladá predsedovi VV BSTZ zvolať ešte v priebehu mesiacov júl-august stretnutie zástupcov klubov
pracujúcich s mládežou vrátane klubov, v ktorých sú mládežnícki reprezentanti. Ide predovšetkým o
nasledovné kluby:

Klub
ŠKST KARLOVA VES
STK DEVÍNSKA NOVÁ VES
SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA
MSK MALACKY
STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK
PST STUPAVA
STO VEĽKÝ BIEL
STK SENEC
STK BLATNÉ
STO SPOJE BRATISLAVA
OŠK SLOVENSKÝ GROB
STO SVÄTÝ JUR
ŠKST FEROMAX BRATISLAVA

počet detí v rebríčku k 1.7.2016
31
25
18
17
14
11
8
6
4
4
3
3
3

K bodu 7
VV BSTZ ukladá predsedovi a ekonómovi BSTZ pripraviť návrh rozpočtu do konca augusta 2016.
Rozpočet musí zohľadňovať reálny stav financií po výbere štartovného, musí zohľadňovať počet
organizovaných podujatí - turnajov. Návrh rozpočet BSTZ bude po schválení vo VV BSTZ predložený
na schválenie zhromaždeniu delegátov v zmysle platných stanov BSTZ.
K bodu 8
VV BSTZ konštatoval, že v zmysle zákona o športe bude v blízkej budúcnosti potrebné upraviť znenie
stanov BSTZ z diskusie vyplynulo, že okamžitá úprava stanov nie je zo zákona nutná. Za týmto účelom
bude vytvorená pracovná skupina, ktorá bude postupne pripravovať novelu stanov BSTZ tak, aby ich
mohla schváliť konferencia BSTZ budúci rok.
K bodu 9
V rámci diskusie k bodu rôzne sa členovia VV BSTZ uzniesli, že naďalej bude vyvíjať úsilie o účasť
mladých hráčov kraja na podujatiach organizovaných magistrátom a/alebo BSK (napr. turnaj 5 miest
a pod.). Na tieto podujatia budú nominovaní najlepší hráči v jednotlivých kategóriách z celého BA
kraja, pričom prioritné kritérium bude postavenie v príslušnom SR rebríčku v čase nominácie.
K bodu 10
Predseda VV BSTZ poďakoval prítomným za konštruktívny prístup a zasadnutie ukončil.

V Bratislave, 27.6.2016

Zapísal: Pavol Alexy, predseda BSTZ

Overil: Milan Novák, člen revíznej komisie

Príloha 1 - rozpis súťaží BSTZ pre ročník 20116/2017
Krajský stolnotenisový zväz Bratislava – BSTZ – Černockého 6, Bratislava

Rozpis
majstrovských súťaží riadených VV BSTZ pre súťažný ročník 2016/2017
Všetky pravidlá súťaží riadených BSTZ, ktoré nie sú upravené týmto rozpisom sa riadia
súborom predpisov SSTZ.
1

Riadenie súťaží

2

Predpis

3

Vekové kategórie

4

Súťaže

5

Usporiadateľ

6

Rozhodcovia

7

Miesto

Vypísané súťaže riadi VV BSTZ prostredníctvom svojej športovo technickej
komisie / ŠTK /. Prihlášky do súťaží je potrebné zaslať najneskôr do 31.7.2016
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, ustanovení súťažného poriadku SSTZ
a tohto rozpisu majstrovských súťaží
dorast
nar. 1999 a mladší
staršie žiactvo
nar. 2002 a mladší
mladšie žiactvo
nar. 2004 a mladší
najmladšie žiactvo
nar. 2006 a mladší
dospelí
dospelí:
2. liga muži
12 družstiev
3. liga muži
12 družstiev
4. liga muži
12 družstiev
5. liga muži
12 družstiev
6. liga muži
12 družstiev
7. liga muži
12 družstiev
8. liga muži
12 družstiev - podľa počtu prihlásených
mládež:
Mládežnícke súťaže budú vypísané po obdržaní prihlášok. Vo všetkých
vekových kategóriách sa budú hrať mládežnícke stretnutia takým systémom,
ako sa hrajú MSR v jednotlivých vekových kategóriách. Vekové kategórie DOR, Sž, Mž. BSTZ vypíše aj majstrovskú súťaž Nž, ak sa prihlásia aspoň 4
družstvá. Systém súťaží sa upresní aj podľa dohody s TT krajom.
Povinnosť usporiadateľa jednotlivých stretnutí má oddiel / klub /, ktorý bude
uvedený vo vyžrebovaní príslušnej súťaži na prvom mieste. Usporiadateľ
(domáce družstvo) má okrem povinností podľa súťažného poriadku SSTZ aj
povinnosť poskytnúť na požiadanie ktoréhokoľvek družstva technické
prostriedky na kontrolu správneho nastavenia sieťky, vrátane záťažovej
mierky1).
Každý klub štartujúci v súťažiach BSTZ je povinný disponovať rozhodcom
minimálne C – licencie pre každé prihlásené družstvo, ktorí nemusia byť členom
klubu / oddielu, .... / , ale sú ochotní rozhodovať ich stretnutia. Mená
rozhodcov, ktorí budú rozhodovať domáce stretnutia, uvedie klub, oddiel
v prihláške do súťaže.
Stretnutia dospelých sa hrajú v miestnostiach usporiadateľa zverejnených pred
začiatkom súťaží. Hracie dni pondelok – piatok, začiatok 17,30 až 18,30 hod.

Mládežnícke stretnutia budú upresnené po rozhodnutí o systéme súťaží
(dlhodobo alebo turnajovo) a po prípadnej dohode s TT krajom

8

Loptičky

10 Hrací systém

Zostava družstva
11 a
Striedanie

12 Postupy a zostupy

Nahlasovanie
13 výsledkov a
zasielanie zápisov

Trojhviezdičkové schválené ITTF – plastové. Loptičky zabezpečí vždy domáce
družstvo. Celé stretnutie sa musí odohrať s jedným typom loptičiek. Na
požiadanie hostí kedykoľvek pred stretnutím je domáce družstvo povinné
oznámiť súperovi presnú značku a typ trojhviezdičkovej loptičky s ktorou sa
stretnutie odohrá.
4-členné družstvá, hrá sa 18 zápasov. Zápas sa hrá na tri víťazné sety. „ WO „ sa
počíta do úspešnosti „ + „ aj „ – „ .
Bodovanie :

3 – za výhru
2 – za remízu
1 – za prehru
0 – za kontumáciu
Domáci oddiel má „A,B,C,D“ hosťujúci oddiel má „X,Y,Z,U“
Do zostavy družstva možno zapísať pred stretnutím alebo počas stretnutia v
rámci striedania len takého hráča zo súpisky družstva, ktorý je prítomný v
hracej miestnosti. Striedať možno v zmysle súťažného poriadku SSTZ jedného
hráča po odohratí štvorhier a prvého kola dvojhier. Pre ligové súťaže BSTZ sa
pravidlo o striedaní nad rámec súťažného poriadku SSTZ ďalej upravuje
nasledovne:
Po dosiahnutí desiateho bodu môžu striedať ďalší hráči zo súpisky tak, aby
celkový počet striedajúcich v stretnutí nepresiahol 1 + 3 / okrem štvorhier/, t.j.
1 hráč do desiateho bodu, po dosiahnutí desiateho bodu sa môžu vystriedať
traja hráči, ak sa pred tým už striedalo, alebo štyria, ak sa nestriedalo pred 10
bodom. Hráč, ktorý striedal, nemôže byť ďalej striedaný, ani hráč, ktorý bol
vystriedaný už nemôže neskôr striedať. Striedať možno po prvom kole dvojhier
kedykoľvek, striedanie v príslušnom kole nemusí byť ohlásené pred začiatkom
kola, musí byť ohlásené pred začiatkom príslušného zápasu. Za striedanie sa
nepovažuje ak v prvom kole dvojhier nastúpia iní hráči ako vo štvorhrách.
Všetky zápasy stretnutia, v ktorých sa porušia akýmkoľvek spôsobom pravidlá o
striedaní budú kontumované v prospech súpera.
2. liga víťaz do baráže o postup do prvej ligy, do 3. ligy zostupuje 11 a 12 miesto
3. liga umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 2. ligy, zostupuje 11 a 12
4. liga umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 3. ligy, zostupuje 11 a 12
5. liga umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 4. ligy, zostupuje 11 a 12
6. liga umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 5. ligy, zostupuje 11 a 12
7. liga umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 6. ligy, zostupuje 11 a 12
8. liga umiestnení na 1 a 2 mieste postupujú do 7. ligy
V prípade, že v dôsledku zostupu z celoslovenských súťaží (extraliga, prvá liga)
zostúpi priamo alebo následne jedno alebo viac družstiev z BA kraja, počet
zostupujúcich družstiev v jednotlivých ligách sa zvyšuje o počet družstiev, ktoré
zostúpili do BA kraja z vyšších celoslovenských súťaží. V prípade, že z titulu
postupu víťaza II.ligy BSTZ do I. ligy je potrebné doplniť súťaž (i. ligu) o jedno
družstvo, postupuje sa rovnako ako keby išlo o doplnenie súťaže podľa článku
17 - doplnenie súťaží.
Vedúci družstva, alebo ním poverená osoba je povinná do 2 hodín po ukončení
stretnutia zaslať na určenú e-mailovú adresu fotokópiu zápisu zo stretnutia na
ktorej sú všetky potrebné náležitosti vrátane podpisov vedúcich družstiev a
rozhodcu stretnutia. Týmto sa považuje výsledok za nahlásený a zápis za

zaslaný. Elektronická forma zaslaného zápisu musí byť PDF, alebo ľubovoľný
bitmapový súbor (jpg, tif, bmp a pod.). Zaslanie formou MMS je neprípustné.
Zaslanie zápisu v elektronickej forme nezbavuje družstvo povinnosti odovzdať
originály zápisov predsedovi ŠTK do ukončenia sezóny. V prípade že ŠTK si
originál zápisu vyžiada skôr, domáce družstvo je povinné zaslať zápis
bezodkladne, najneskôr najbližší pracovný deň po doručení výzvy.
Ak nie je možné zaslať fotokópiu zápisu do 2 hodín po stretnutí, musí domáce
družstvo zaslať najbližší pracovný deň buď originál zápisu poštou, alebo
fotokópiu e-mailom. V takom prípade však musí do 2 hodín po stretnutí zaslať
jeho výsledok buď na určenú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo formou
SMS. E-mailová správa musí obsahovať názov ligy, družstvá a výsledok. Tvar
SMS je: x. liga družstvo A : družstvo B, Body A:body B.
e-mailová adresa pre zaslanie fotokópie zápisu je jednotná pre všetky ligy :
vysledky@bzst.sk
Určené číslo na zaslanie SMS je nasledovné:
II., III. a IV. liga:
0905/702357
V. a VI. liga:
0904/689585
VII. a VIII., príp. IX. : 0903/058976

14 Súpisky

15 Predpísané doklady

16 Čakacia doba

Súpisky sa tvoria v zmysle súťažného poriadku SSTZ s nasledovnými
upresneniami:
Pre tvorbu súpisiek sa použije schválený koncosezónny rebríček BSTZ. V
súťažiach mužov môžu hrať aj ženy, pričom ich počet na súpiske a počet
nastupujúcich v stretnutí nie je obmedzený. Ženy sa uvádzajú na súpiske
družstva mužov tak, ako to zodpovedá ich postaveniu v rebríčku BSTZ. Ak klub oddiel chce na súpisku zaradiť hráča/hráčku, ktorý/á nie je vedený/á v rebríčku
BSTZ, ale je v rebríčku SSTZ alebo v inom krajskom rebríčku, je povinný požiadať
klasifikačnú komisiu vopred o zaradenie takéhoto hráča/čky. Ak je žena v SR
rebríčku žien do 50. miesta a zároveň je v základe extraligy žien, nemôže byť na
súpiske III. alebo nižšej BSTZ ligy. Toto neplatí pre mládež do 18 rokov.
Vedúci družstva predkladá pred stretnutím predpísané doklady (súpiska
družstva, registračné preukazy) podľa čl. 4.3.7.7. súťažného poriadku SSTZ. Je
možné predložiť aj fotokópie uvedených dokladov overené ŠTK BSTZ.
Nepredloženie súpisky má za následok kontumačnú prehru družstva, ktoré
súpisku nepredložilo. Nepredloženie registračného preukazu má za následok, že
hráč, ktorého registračný preukaz nebol predložený nemôže v stretnutí hrať.
Čakacia doba je 20 minút. Ak sa na stretnutie do konca čakacej doby nedostaví
domáce družstvo, prehrá kontumačne. Ak sa do konca čakacej doby nedostaví
hosťujúce družstvo, domáci čakajú do uplynutia jednej hodiny od stanoveného
začiatku stretnutia. Následne platia nasledovné zásady: ak sa hostia nedostavili
z vlastnej viny, stretnutie sa nehrá a hostia prehrali kontumačne. Ak sa hostia
dostavia do jednej hodiny od stanoveného začiatku stretnutia a meškajú viac
ako 20 minút nie z vlastnej viny, stretnutie sa odohrá v prípade, že do zápisu
čestne prehlásia, že meškajú nie z vlastnej viny a v prípade, že to umožňuje
prenájom hracej miestnosti. V prípade, že prenájom miestnosti neumožní
odohrať stretnutie, stretnutie sa nezačne a o odohratí stretnutia rozhodne ŠTK.
Aj v prípade, že stretnutie sa odohrá, o opodstatnenosti meškania z nevlastnej

17 Doplnenie súťaží

18

Predohratie a
odloženie stretnutí

viny rozhodne následne ŠTK. Ak sa hosťujúce družstvo nedostaví ani do jednej
hodiny od stanoveného začiatku stretnutia, prehrá kontumačne. V prípade, že
sa hosťujúce alebo domáce družstvo nedostavilo na stretnutie ani po uplynutí
čakacej doby resp. v prípade hosťujúceho družstva do jednej hodiny, a to
zásahom vyššej moci a upovedomí o tom ŠTK do troch dní, o výsledku
stretnutia resp. jeho opakovaní rozhodne ŠTK.
Ak sa do vypísanej súťaže neprihlási družstvo s právom štartu, súťaž sa doplní
nasledovne: najprv sa doplní súťaž vypadávajúcimi družstvami okrem
posledného a to v poradí, ako skončili v koncosezónnej tabuľke. Ak doplnenie
nestačí, doplní sa ďalšími družstvami v poradí za postupujúcimi z nižšej súťažnej
triedy. Pre súťaže BSTZ neplatia články 4.3.3.2.7. a 4.3.3.2.8. súťažného
poriadku SSTZ
Odložiť stretnutie na neskorší termín nie je dovolené s výnimkou prípadov
zásahu vyššej moci v tak krátkom čase od plánovaného termínu stretnutia, že
nie je možné zabezpečiť predohratie. O oprávnenosti odložiť stretnutie
rozhodne ŠTK. Predohratie je možné len na základe dohody obidvoch družstiev
minimálne 48 hodín pre termínom stretnutia o čom musí byť upovedomený
predseda ŠTK obidvomi družstvami. Ak k dohode nedôjde a jedno z družstiev
má závažný a oprávnený dôvod požadovať o predohratie, o termíne
predohrávky rozhodne ŠTK a takto stanovený termín je pre obidve družstvá
záväzný. Termín predohrávky zverejní ŠTK bezodkladne na internete.
Nezaslanie výsledku stretnutia do 2 hodín po ukončení stretnutia
V zmysle článku 13
5,00 €
Nenastúpenie na stretnutie, kontumácia

30,00 €

Neodohratie stretnutia a vypísanie zápisu s výsledkom (ako keby sa hralo) a
jeho zaslanie na BSTZ ( okrem vypísania s uvedením nenastúpenia súpera) :
50,00 €
19 Pokuty a poplatky
V tomto prípade platí pokuta pre obidve družstvá a zároveň sa udeľuje
podmienečné vylúčenie oboch družstiev zo súťaže. V prípade opakovania
priestupku, vylúčenie príslušného družstva zo všetkých súťaží riadených BSTZ.
Podanie protestu, odvolania

20,00 €

Napísanie do zostavy hráča, ktorý nie je prítomný v hale

30,00 €

ŠTK má právo tento rozpis upraviť po vypísaní súťaže len v prípade ak sa zmenia
niektoré predpisy alebo smernice SSTZ

A.Cibula
V Bratislave
1)

predseda ŠTK a riadiaci súťaží BSTZ

Pre kluby, ktoré prejavia záujem zabezpečí nákup záťažových mierok VV BSTZ. Žiadame záujem
nahlásiť do 31.7.2016 spolu s prihláškami. Cena jednej mierky (záťažovej) cca 10 EUR

Bratislavský stolnotenisový zväz,Černockého 6, 831 53 Bratislava
Bratislava xxxxxx

PRIHLÁŠKA
do majstrovských súťaží družstiev riadených BSTZ
pre súťažný ročník 2016/2017
TJ,ŠK,Oddiel(úplný názov):
(registračný preukaz hráča musí súhlasiť s názvom oddielu, klubu )

Prihlasujeme svoje družstvo podľa práva štartu do tejto súťaže:

X. liga

A B družstvo

a potvrdzuje,že účasť družstva(družstiev)je finančne zabezpečená a že družstvo-á súťaž riadne
dokončí-ia. Prihlásené družstvo / - stvá / zakrúžkujte !!!
Korešpodenciu žiadame zasielať na nášho organizačného pracovníka ( ŠTK správa):
meno a priezvisko:
adresa:
tel.číslo:
e-mail:
hracia miestnosť :

(celá adresa)

hrací deň , čas, počet stolov :

v prípade že oddiel má požiadavku k vyžrebovaniu - kolízia pri žrebovaní , nahlásiť náhradný hrací deň a čas :

Požiadavka oddielu k vyžrebovaniu(súbežný štart,napr. A-doma,B-vonku, s inou ligou):

Meno minimálne kvalifikovaného rozhodcu v zmysle čl.4.3.7.4.6. SP:
č.licencie, platnosť

PRIHLÁŠKU TREBA ZASLAŤ DO 31.7.2016 NA ADRESU Alexander Cibula, Furdeková 15, 851
04 Bratislava (prihlášku vypísať čitateľne pís.strojom resp.paličkovým písmom) alebo na e-mail :
cibula@bzst.sk Prihláška bude akceptovaná len v prípade uhradenia štartovného poplatku **.
Úhrada môže byť realizovaná prevodom na č. účtu: 2623194365/1100, IBAN :
SK6111000000002623194365, kde treba uviesť do doplňujúcich údajov názov oddielu a varibialny
symbol. / ** - 60,00 Eur za jedno prihlásené družstvo /. Zoznam družstiev s právom štartu a VS je na
stránke www.bzst.sk
v

dňa

pečiatka a podpis predsedu,štatutár klubu

Čestne prehlasujem, že družstvo bude mať v súťaži zabezpečené všetky podmienky stanoveného pravidlami stolného tenisu a súťaným poriadkom.

kontakt na predsedu oddielu alebo štatutára / adresa, mobil alebo pevná linka, e-mail /

Bratislavský stolnotenisový zväz,Černockého 6, 831 53 Bratislava
Bratislava xxxxxx

PRIHLÁŠKA
do majstrovských súťaží družstiev riadených BSTZ
pre súťažný ročník 2016/2017
TJ,ŠK,Oddiel(úplný názov):
(registračný preukaz hráča musí súhlasiť s názvom oddielu, klubu )

Prihlasujeme svoje družstvo podľa práva štartu do tejto súťaže:

mládež

A B družstvo

a potvrdzuje,že účasť družstva(družstiev)je finančne zabezpečená a že družstvo-á súťaž riadne
dokončí-ia. Prihlásené družstvo / - stvá / zakrúžkujte !!!
Korešpodenciu žiadame zasielať na nášho organizačného pracovníka ( ŠTK správa):
meno a priezvisko:
adresa:
tel.číslo:
e-mail:
hracia miestnosť :
(celá adresa)
hrací deň a čas sobota 16,00 hod , nedeľa 10,00 hod :
v prípade že oddiel má požiadavku k vyžrebovaniu - kolízia pri žrebovaní , nahlásiť náhradný hrací deň a čas :

Požiadavka oddielu k vyžrebovaniu(súbežný štart,napr. A-doma,B-vonku, s inou ligou):

Meno minimálne kvalifikovaného rozhodcu v zmysle čl.4.3.7.4.6. SP:
č.licencie, platnosť

PRIHLÁŠKU TREBA ZASLAŤ DO 31.7.2016 NA ADRESU Alexander Cibula, Furdeková 15, 851
04 Bratislava (prihlášku vypísať čitateľne pís.strojom resp.paličkovým písmom)alebo email :
cibula@bzst.sk . Za štart družstiev mládeže sa neplatí.
dňa

pečiatka a podpis predsedu,štatutár klubu

kontakt na predsedu oddielu alebo štatutára / adresa, mobil alebo pevná linka, e-mail /

