aktualizované:

15.2.2018

PREHĽAD NEUHRADENÝCH POKÚT v súťažiach družstiev riadených STZ
Upozorňujeme kluby, že pokuty treba uhradiť najneskôr do termínu podania prihlášok do súťaží
družstiev, t. j. do 15. 2. 2018.
Klubom, ktoré do tohto termínu nezašlú na STZ kópiu dokladu o uhradení pokuty, nebudú
pripustené do súťaží družstiev pre rok 2018 žiadne družstvá.
Pokutu môžete uhradiť bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom na
účet číslo: SK5011000000002629730229
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: 103
Do poznámky uveďte druh súťaže a družstvo, za ktoré pokutu uhrádzate.
Neuhradené pokuty LIGA 2017
P.č.
1
2

TK, TO, TJ
TK ZZO Čadca
Tipex Bratislava

pokuta kolo
17 €
1
332 €
7

liga
II. liga
I. liga

kat.
muži
muži

priestupok
neúplné podklady o stretnutí
nenastúpenie družstva na stretnutie

Neuhradené pokuty Detský DC a FC 2017
P.č.
1
2
3
4
5
6
7

TK, TO, TJ
LTK Liptovský Mikuláš
TK 2014 Apollo Bratislava
TK 2014 Apollo Bratislava
STC Tennis Academy Púchov
TK ESO Piešťany
TK 2014 Apollo Bratislava A, B
TK 2014 Apollo Bratislava

pokuta kolo
17 €
obl.
17 €
reg.
17 € finále
17 € finále
17 €
reg.
34 €
reg.
17 €
reg.

kat.
DC - 10 r.
DC - 10 r.
DC - 10 r.
DC - 10 r.
DC - 8 r.
DC - 8 r.
FC - 8 r.

priestupok
neskoro odovzdaná súpiska
neúplne spracovaná súpiska
neúplne spracovaná súpiska
neskoro odovzdaná súpiska
neúplne spracovaná súpiska
2 x neúplne spracovaná súpiska
neúplne spracovaná súpiska

Neuhradené pokuty M SR 2017 - družstvá mládeže
P.č.

TK, TO, TJ

pokuta kolo

kat.

priestupok

kat.
45+

priestupok
nenastúpenie na stretnutie

Neuhradené pokuty M SR 2017 - družstvá seniorov
P.č.
1

TK, TO, TJ
TK Sabinov

pokuta kolo
133 €
3

Vysvetlivky:
RL......kapitán nemá platnú rozhodcovskú licenciu, resp. platné oprávnenie na výkon funkcie (7,00 €)
LT.......kapirán nemá platnú licenciu trénera (34,00 €)
SK......kapitán nie je uvedený na súpiske (17,00 €)
NŠ......neoprávnený štart hráča (15,00 €)
NZ......nedodaný resp neskoro doručený zápis o stretnutí (17,00 €)
NS......neúplná resp neskoro doručená súpiska družstva (17,00 €)

