
     Krajský stolnotenisový zväz Žilina
      SPRAVODAJ ŠTK č.2 2017/18

…............................................................................................................................................................
1. Schválené výsledky súťaží dospelých 

ŠTK KSTZ ZA schvaľuje tieto výsledky súťaží dospelých:
– 2.liga muži 2017/18, výsledky od 8. do 16.kola , podľa pinec.info
– 3.liga muži 2017/18, výsledky od 8. do 16.kola, podľa pinec.info  
– 4.liga muži východ 2017/18, výsledky od  9. do 17.kola, podľa pinec.info
– 4.liga muži západ 2017/18, výsledky od  9. do 17.kola, podľa pinec.info

…............................................................................................................................................................
2. Schválené výsledky súťaží mládeže 

ŠTK KSTZ ZA schvaľuje tieto výsledky súťaží mládeže:
– divízia juniori 2. a 3..kolo, podľa pinec.info
– divízia starší žiaci 2.kolo, podľa pinec.info
– divízia mladší žiaci 3.kolo, podľa pinec.info
– divízia najmladšie žiactvo 2.kolo, podľa pinec info
– divízia mladšie žiačky 3.kolo, podľa pinec.info

Pozn.
1. v divízii mladších žiačok boli družstvu MSK Čadca kontumované všetky výsledky 3.kola, 

nakoľko družstvo nenastúpilo na stretnutia 
2. v divízii najmladšieho žiactva boli družstvu MSK Čadca kontumované všetky výsledky 2.kola , 

nakoľko družstvo sa na turnaj nedostavilo
3. v divízii starších žiakov boli družstvu TJ Oravská Lesná kontumované všetky výsledky 2.kola,

nakoľko družstvo sa na turnaj nedostavilo
…............................................................................................................................................................
3. Pokuty

ŠTK KSTZ ZA udeľuje pokutu týmto klubom:
- klubu MSK Čadca za neúčasť družstva mladších žiačok na turnaji 1.kola divízie KSTZ ZA vo výške 
40.-EUR  a  3.kola divízie KSTZ ZA vo výške 40.-EUR  (v zmysle Rozpisu súťaží 2017/18, bod 18 
písm.b – celkom 8 stretnutí ). Taktiež za neúčasť družstva najmladšieho žiactva na turnaji 2.kola divízie
KSTZ ZA vo výške 20.-EUR (v zmysle Rozpisu súťaží 2017/18, bod 18 písm.b – celkom 2 stretnutia )
Celková výška pokuty činí 100.-EUR 
- klubu TJ Oravská Lesná za neúčasť družstva starších žiakov na turnaji 2.kola divízie KSTZ ZA vo 
výške 70.-EUR  (v zmysle Rozpisu súťaží 2017/18, bod 18 písm.b – celkom 7 stretnutí).

Pokuty sú splatné na účet KSTZ ZA do 15.03.2018
…............................................................................................................................................................

V Dolnom Kubíne 25.02.2018
Kováč František-predseda ŠTK


