Správy ŠTK č.5
1. Úpravy Športovo-technických dokumentov a Rozpisov súťaží
Na zasadnutiach ŠTK a VV SZBe boli schválené viaceré úpravy ŠTDB
a Rozpisov súťaží na sezónu 2015/2016. Najdôležitejšie z nich sú nasledovné:
- mierna úprava štartovného v súťažiach jednotlivcov smerom nahor
- upravenie Rozpisu súťaží čl.10 dĺžka zápasu (GP A turnaje v kat.
U19 sa budú vždy hrať na dva víťazné sety)
- schválenie započítavania 5 najlepších výsledkov v sezóne turnajov
jednotlivcov k 31.3. v mládežníckych kategóriách (o jeden viac ako
doteraz) a 6 najlepších výsledkov ku 30.6. v mládežníckych kategóriách
- schválenie úpravy podmienok pre štart družstiev II.ligy Východ a Západ v
baráži ( maximálne do tretieho miesta v konečnej tabuľke)
- v Súťažnom poriadku úprava výšky telocviční na min. 6m pre hlavné turnaje
(OM, GP A a M-SR)
- schválenie elektronických prihláškok a súpisiek klubov do súťaží družstiev
žiakov, dorastencov a dospelých v Extralige, II., III. a IV.lige
2. Zastavenie činnosti klubu
Keďže aj napriek opakovaným výzvam klub AC UNIZA Žilina neuhradil
pokutu 20 € za nenastúpenie A družstva v 4.kole IV.ligy zmiešaných družstiev,
podľa Súťažného poriadku čl.17 bolo rozhodnutím ŠTK družstvo vylúčené zo
súťaže, jeho výsledky v súťaži boli anulované a bola zastavená činnosť
celého klubu t.j. možnosť štartu vo všetkých súťažiach SZBe dovtedy, pokiaľ
nebude pokuta uhradená, maximálne však jeden rok.
3. Nové kluby
Do SZBe sa prihlásili nasledovné kluby:
- Dúbravský bedmintonový klub Bratislava (DBK Bratislava) od 5.5.2015
(zaradený do oblasti Západ)
- ŠK BAR-BAR Skalica (BARBAR Skalica) od 17.6.2015 (zaradený do
oblasti Západ)
- Bedmintonový klub Rimavská Sobota (BK Rimavská Sobota) od
5.8.2015 (zaradený do oblasti Východ)
Kontakty na nové kluby sú uvedené na internetovej stránke SZBe,
www.bedminton.sk.

4. Zrušený klub
O ukončenie kolektívnej registrácie v SZBe ku dňu 5.8.2015 požiadal klub
Bowl Center Rimavská Sobota. Všetci jeho registrovaní hráči boli
preregistrovaní do nového klubu BK Rimavská Sobota.

V Klenovci 12.8.2015
Richard Bálint
predseda ŠTK SZBe

