Tisková zpráva
Valná hromada JčKSST schválila důležité změny
Dne 6. 6. 2015 proběhla v salonku restaurace Juvel v Českých Budějovicích Valná hromada
Jihočeského krajského svazu stolního tenisu. Za účasti 42 zástupců oddílů a regionálních svazů
Jihočeského kraje schválila důležité změny v krajských soutěžích pro další sezónu 2015-2016.
Po úvodních zprávách odstupujících členů Výkonného výboru JčKSST - předsedy Jana Bauera,
předsedy STK Martina Duspivy, předsedy komise mládeže Pavla Kortuse ml., hospodáře Radka Húsky,
předsedy komise rozhodčích Pavla Bakaláře a předsedy trenérsko-metodické komise Josefa Jungvirta
delegáti schválili nové stanovy a provedli volbu nového Výkonného výboru JčKSST. Novým předsedou
byl zvolen Pavel Hložek z oddílu DDM Soběslav, dalšími členy výkonného výboru se stali Radek
Húska, Josef Jungvirt, Pavel Kortus ml., Martin Duspiva, Michal Vávra a Pavel Mleziva. Do Revizní
komise JčKSST byli zvoleni předseda Martin Dvořák a členové Pavel Pučégl a Jiří Hronek.
V dalším programu Valná hromada schválila důležité změny v krajských soutěžích od sezóny 20152016. Jihočeská divize zůstává ve stejném počtu 12 účastníků. Další krajské soutěže se mění takto:
vzniknou 2 skupiny Krajského přeboru po 10 účastnících, zůstanou 3 skupiny Krajské soutěže také po
10 účastnících. Celkový počet účastníků krajských soutěží vzroste na 62, rozdělení družstev do skupin
zašle předseda STK v propozicích na sezónu 2015-2016 v co nejkratším možném termínu. Přihlášky
družstev do soutěží je nutné zaslat do 30. 6. 2015.
Dále byly potvrzeny hrací termíny utkání dlouhodobých soutěží na sobotu a neděli, výjimky a
předehrávky povoluje STK. Oddíly si mohou vybrat, zda budou hrát s celuloidovými či plastovými
míčky, značku míčků uvedou do přihlášky do soutěží. Krajské bodovací turnaje mládeže i dospělých se
budou hrát pouze s plastovými míčky, neboť vyšší soutěže řízené Českou asociací stolního tenisu se
hrají také s plastovými míčky.
Následná schůze nového Výkonného výboru JčKSST rozhodla o tomto rozdělení funkcí mezi nově
zvolené členy výboru:
Pavel Hložek – předseda
Michal Vávra – místopředseda
Radek Húska – hospodář
Martin Duspiva – předseda sportovně-technické komise
Josef Jungvirt – předseda trenérsko-metodické komise
Pavel Mleziva – předseda komise rozhodčích
Pavel Kortus ml. – předseda komise mládeže
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