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�íslo  1/2007  2. kv�tna 2007 

 

Výsledky okresního zimního poháru 
Tabulka muži 2007  
1. VK AŠ Kvasiny 5 5 0 10:1 10  
2. Kostelec  5 4 1   9:2    9 
3. Borohrádek 5 3 2   6:7   8 
4. Albrechtice 5 1 4   4:8   6 
5. �estice 5 1 4   4:9   6 
6. Vamberk C 5 1 4    3:9   6 

Tabulka ženy 2007 
1. SK Zám�l B 5 5 0 12 :  1 10 
2. SK Týništ� 5 3 2   7 :  6   8 
3. SK Kvasiny C 5 1 4   4 :  8   6 
4. TJ �estice 4 0 4   1 : 11   4 

Upozorn�ní p�ed jarními sout�žemi 
 
Za n�kolik dn� se op�t rozeb�hnou jarní sout�že v okrese. Protože po zim� �ada 

informací s nimi spojených  ztratila na aktuálnosti, chceme Vám n�které d�ležité 
p�ipomenout: 
ï p�edevším je pot�ebné zkontrolovat platnost všech registra�ních pr�kaz�, zda 

n�kterým neskon�ila platnost. 
ï v jarní �ásti sout�ží se m�ní za�átky utkání proti podzimu. Ve všední dny se 

za�íná v 17.30 hod., v sobotu v 10.00 hod., ale pozor, p�i dvou utkáních v 
kategorii žen za�íná první utkání již v 9.00 hod. 

ï zkontrolujte, zda také místa pro rozhod�í odpovídají pot�ebám, seda�ky nejsou 
poškozené a rozhod�í se u vás mohou cítit bezpe�n�. Stejnou pozornost také 
v�nujte bezpe�nost vašich hrá�� a snažte se odstranit možné p�í�iny úraz� 
(nap�. nevhodn� vy�nívající páky u naviják� sít�). 

ï v kategorii žen, vzhledem k nestandardnímu rozlosování zápas� bude možná 
docházet po vaší dohod� ke zm�nám termín�. Je to samoz�ejm� možné, ale 
nezapome�te v�as vyrozum�t rozhod�ího a také STK, abyste se vyhnuli 
zbyte�ným pokutám. 

ï na internetových stránkách �VS v t�chto dnech byly zve�ejn�ny zm�ny p�edpis� 
�VS a to Registra�ního �ádu, P�estupního �ádu (platnost od 18.4.2007) a 
Sout�žního �ádu (platnost od 1.7.2007). Doporu�ujeme všem se s nimi seznámit. 
 
V��íme, že se vám poda�í mít vše v náležitém po�ádku, jarní po�así bude krásné 

a vy budete mít ze hry opravdu radost. 

Zm�ny v adresá�i organiza�ních pracovník� 
SK Týništ� n.O. – ženy nahlásily zm�nu. Pro jarní �ást bude organiza�ním 
pracovníkem Mirka Sikorová, T.G. Masaryka 958, 51721  Týništ� nad Orlicí 
TZ: 466 057 287, mobil: 605 538 730 e-mail zam�stnání: msikorova@foxconn.cz , 
e-mail dom�: sikmir@seznam.cz  



 

Informace z krajského svazu 
Nejd�ležit�jší informací z KVS je práv� probíhající akce zp�esn�ní databáze 

informací o oddílech, o což jsme v minulosti po n�kolik let neúsp�šn� žádali. V�tšin� 
z Vás již pan Charvát poslal související dokumenty (dopis �VS, seznam oddíl� a 
návratku) s žádostí o zpracování a vrácení. Je d�ležité, aby údaje na návratce byly 
ov��eny Vaší TJ/SK, pokud Váš oddíl není samostatným subjektem. V zaslaném 
seznamu oddíl� z �VS jsou dle našeho názoru nep�esnosti a proto je chceme s Vaší 
pomocí minimalizovat. Za nejd�ležit�jší pokládáme, abyste název oddílu, který bude 
dále veden ve VISu podle Vašeho požadavku (viz návratka) uvedli pokud možno 
totožn� se stanovami Vaší TJ/SK a s názvem na registra�ních pr�kazech. V 
p�ípadech kdy to z r�zných d�vod� nebude možné, nap�íklad proto, že se Váš oddíl 
z p�vodní TJ/SK vy�lenil a osamostatnil, bude z�ejm� nutné uvést vaše registra�ní 
pr�kazy do souladu s oficiálním názvem 

P�ejeme Vám p�i pln�ní tohoto úkolu trp�livost a prosíme vrácení co nejd�íve. 
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