PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Z P R Á V Y č. 8/ 2015-2016
1. Dlouhodobé soutěže – změny míčků:
Nahlášené změny míčků na druhou polovinu soutěže:
Sokol Břasy
- nové míče
DHS - 40+ Cell Free ***
SK Kornatice
Xushaofa 40+***
Změny míčků naleznete na: http://stis.ping-pong.cz/htm/adresar.php?rocnik=2015&oblast=420112
2. Metodika žebříčků Plzeňského kraje:
V příloze posíláme metodiku tvorby žebříčků Plzeňského kraje.
3. Změna termínové listiny Plzeňského kraje:
V příloze posíláme doplněnou termínovou listinu Plzeňského kraje o Zpč. pohár jednotlivců.
4. Nasazovací žebříčky mládeže:
VV PKSST schválil od 1.1.2016 nasazovací žebříčky mládeže Plzeňského kraje, které budou platit pro nasazování
v Plzeňském a Karlovarském kraji do konce sezóny 2015/16. Žebříčky byly již rozeslány.
5. Nominace KM na KP dospělých :
KM PKSST přidělila místa určená pro mládež na KP dospělých v Nezvěsticích dne 30.1.2016:
Oddíl
Muži : Jméno
1.
Květoň
Ondřej
S. Pocinovice
2.
Důra
Matouš
S. Plzeň V.
Ženy :
1.
Hnojská
Andrea
KST Klatovy
6. Zpč. pohár dospělých:
Žádáme nasazené muže v Zpč. poháru jednotlivců a ženy, kteří mají zájem hrát, aby se podle vydaných propozic
pro Zpč. pohár (bod 14) přihlásili STK stk.plzen@seznam.cz do 31.1.2016.
7. Zpráva KR :
A/ KR PKSST znovu žádá aktivní rozhodčí s licencí A, B, C nebo K o účast (jako rozhodčí ke stolům) na KP
mužů a žen v Nezvěsticích v sobotu dne 30. ledna 2016. Zájemci mají možnost se přihlásit na e-mailové adrese
předsedy KR: vlcekjarda@email.cz Rozhodčí obdrží náhradu dle Směrnice ČAST č. 4/2014 + jízdné a stravné dle
Směrnice č.1/2016. Rozhodčím, kterým v roce 2015 propadla licence „K“, bude po absolvování přeboru KR tato
licence prodloužena o tři roky.
B/ Z důvodu stále se opakujících mylných představ o úloze a náplni činnosti rozhodčích licence „C“. Komise
rozhodčích doporučuje funkcionářům oddílů st. tenisu přečíst si Soutěžní řád stolního tenisu oddíl C „Společná
ustanovení pro mistrovské soutěže družstev“ a to především čl. 322.01. A Směrnici ČAST č. 2/2016 o udělování
licencí a školení rozhodčích.
Jaroslav Vlček, předseda KR PKSST
C/ V příloze posíláme Pokyn pro rozhodčí č. 1/2016 – Postup v případě prasklého míčku.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

8. Přílohy:
Metodika tvorby žebříčků mužů.
Metodika tvorby žebříčků žen.
Hodnocení mládeže do žebříčku.
Propozice na 52. ročník Zpč. poháru jednotlivců.
Pokyn pro rozhodčí č. 1/2016 – Postup v případě prasklého míčku.
Upravená termínová listina PKSST od 8.1.2016.

V Plzni dne 12.1.2016
Ing. Miroslav Panský
předseda PKSST

Milan Kůs
sekretář PKSST

Pavel Mandák
předseda STK

