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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy |č.10| 2015/2016
24. 03. 2016

1. Krajské kolo poháru dospělých:
Dne 30.04.2016 se koná v Kynšperku nad Ohří krajské kolo poháru dospělých – jednotlivců. RSST
pošle nominaci na základě výsledků okresního kola poháru v počtu 14ti účastníků nejpozději do
22.04.2016.

2. Změna termínu nebodovacího turnaje:
Memoriál Jana Podstaty se koná dne 23.04.2016 v Aši, Tyršův dům, Klicperova č. p. 3. Jedná se o
nebodovací turnaj. Propozice budou v předstihu vydány. V termínové listině bylo uvedeno chybné
datum.

3. Postupová a sestupová varianta u krajských soutěžích - připomenutí:
Varianta č. 1 se jeví stále jako nejpravděpodobnější.









ze 3.ligy nesestoupí žádné družstvo do DIVIZE
do 3.ligy postoupí vítěz DIVIZE (event. další v pořadí)
z DIVIZE sestoupí poslední dvě družstva do KP 1
z KP 1 do DIVIZE postoupí tři družstva
z KP 1 sestoupí jedno družstvo do KP 2
z KP 2 postoupí první dvě družstva do KP 1
z KP 2 sestoupí dvě družstva do OP
do KP 2 postoupí tři vítězové OP

4. Informace VV KKSST:
VV KKSST na své schůzi dne 17.02.2016 přijal iniciativní řešení a návrh předsedy STK, který
provede analýzu pro vhodný výběr plastových míčků pro sezónu 2016/2017. Analýza bude obsahovat
komparaci dosud zveřejněných informací a testů a též bude za pomoci oddílu TJ Batesta Chodov
provedeno praktické odzkoušení několika druhů plastových míčků. Krom toho, že na základě této
analýzy provede KKSST vyhodnocení a zakoupí míčky pro akce pořádané KKSST, může tento
materiál sloužit i pro potřeby oddílů/klubů a to zejména pro inspiraci a nákup plastových míčků pro
nadcházející sezónu.
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5. Společenský koutek:
V měsíci březnu a dubnu oslaví svá životní jubilea
Boris Svěrák
Jaroslav Nalezenec
Karel Fencl
Boris Bjalončík

KST Karlovy Vary
TJ Strunal Luby
TJ Sokol Velká Hleďsebe
TJ Baník Sokolov

50 let
55 let
55 let
65 let

Výkonný výbor KKSST přeje vše nejlepší, zejména hodně štěstí, pevné zdraví, dostatek životní
pohody a taktéž hodně osobních i sportovních úspěchů.

JUDr. Ivan Dospíšil
místopředseda VV KKSST

Mgr. Michal Janský

Mgr. Jan Kořínek

sekretář KKSST

předseda STK

