PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Z P R Á V Y č. 1/ 2016-2017
1. Postupující z regionálních přeborů do KS II.tř. družstev mužů pro sezónu 2016/17:
Oprava informace ze Zpráv č. 14:
PJ :
TJ Zdemyslice
2. Dlouhodobé soutěže družstev v sezóně 2016/17:
A/ V příloze zasíláme rozpis do dlouhodobých soutěží mužů a žen, přihlášky které je nutné zaslat do 30.
června 2016, jsou nově v el. podobě v registru ČAST na adrese:
https://registr.ping-pong.cz/htm/auth/klub/druzstva/ Na přihlášce musí být uvedeny všechny údaje dle
předtisku.. Společně s přihláškou je nutné zaslat i fotokopii potvrzení o zaplacení vkladu do soutěže,
případně převodu soutěží + kopie dokladu o zaplacení registračních poplatků dle evidenčního seznamu na
registru ČAST (netýká se družstev oddílů, které budou mít družstva startující v ligových soutěžích), viz.
bod 3/. Složenka se neposílá. Přihlášku a potvrzení je možné naskenovat a poslat na e-mail :
stk.plzen@seznam.cz
Do dlouhodobých soutěží budou přijata ta družstva, která mají vyrovnány finanční závazky (pokuty) za
uplynulou sezónu 2015/16. V rozpisu jsou družstva uvedena podle práva startu na základě umístění,
postupů a sestupů v soutěžích 2015/16.
Družstva nepřihlášená ve stanoveném termínu ztrácejí nárok na start v mistrovských soutěžích.
Pokud se nebude družstvo přihlašovat do soutěže, oznamte to prosím do termínu přihlášek
předsedovi STK, aby byla včas informována náhradní družstva.
B/

Sytém soutěže žen - podle počtu přihlášených družstev (do 6 dr. – čtyřkolový, 7-9 dr. dvoukolový +
nadstavba o 1.- 4. místo a o 5.-poslední místo, 10 a více dr. – dvoukolový).

C/

Upozornění: posílání zpráv a propozic je posíláno pouze elektronickou poštou.

D/

Nová družstva v KS pošlou společně s přihláškou také tiskopis na schválení herny stolního tenisu.

E/

Soupisky - družstva vyhotoví na centrálním registru do 6.9.2016. Po schválení STK a uzamčení na
centrálním registru si oddíly soupisky samy vytisknou z internetu a společně s průkazy totožnosti se jimi
budou prokazovat při utkáních. Sestavování soupisek se řídí Soutěžním řádem čl. 330. Změny soupisek je
možno provádět podle ustanovení SŘ. Při každé změně je nutno vyhotovit soupisky nové a nechat je
schválit STK.

F/

Upozornění: při převodech soutěžních tříd se platí KSST poplatek 1000 Kč za jedno družstvo.

G/

Míčky: soutěže se hrají plastovými míčky. Značku míčků pořadatel nahlásí na přihlášce. Značka
musí být schválená ITTF, kvalita *** . Míčky je možné změnit pouze v polovině soutěže, tj,
k 1.1.2017.

3. Zaplacení registračních poplatků na sezónu 2016/17:
SŘ ST čl. 409.02
Poplatky zašle oddíl - nejlépe najednou - za všechny registrované závodníky i za ostatní členy oddílu nejpozději
do 15.6.2016 na určený bankovní účet příslušnému svazu.
Příslušný svaz je určen úrovní soutěže, které se v následující sezóně zúčastní nejvyšší družstvo mužů nebo
žen:
a) Oddíly, které přihlašují některé své družstvo do celostátní soutěže zašlou poplatky na bankovní účet
ČAST.
b) Oddíly, které přihlašují některé své družstvo nejvýše do krajské soutěže zašlou poplatky na bankovní účet
svého příslušného krajského svazu.
c) Oddíly, které přihlašují některé své družstvo nejvýše do regionální soutěže zašlou poplatky na bankovní
účet svého příslušného regionálního svazu.
Ve stejném termínu zašlou oddíly příslušnému svazu seznamy členů (registrovaných i ostatních) prostřednictvím
registru ČAST k tomu tam určeným formulářem.
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Do 30.6.2016 musí všechna družstva s právem startu v krajských soutěžích poslat společně s přihláškou do soutěže
také doklad o zaplacení registračních poplatků. Částka odvedená na účet PKSST musí souhlasit s částkou,
která bude v uzavřeném evidenčním seznamu pro sezónu 2016/17 na Registru ČAST. V případě úpravy a
doplnění evidenčního seznamu pošlou oddíly doplatek mimo termín podle čl. 409.06 SŘ ST.
Upozornění: posílejte dva doklady o zaplacení – na jednom vklady do soutěže a na druhém registrační
poplatky.
Čísla účtů na odvod registračních poplatků:
a) čísla účtů regionálních svazů si oddíly zjistí ve svém regionu.
b) číslo účtu PKSST : 257 453 427 / 0300, VS 34 (označení stolního tenisu), SS uvádějte číslo
přidělené v číselníku ČAST (číselník je přílohou těchto zpráv).
c) číslo účtu ČAST : 166 068 750 / 0600 (veškeré poplatky, přestupy, pokuty, vklady) nebo
173 550 8504 / 0600, ostatní je uvedeno v „Ekonomických pravidlech“, posíláme je v příloze.
4. Číslo účtu PKSST:
Při placení používejte pouze tento účet PKSST: 257 453 427 / 0300, VS 34 (označení stolního tenisu),
SS uvádějte číslo přidělené v číselníku ČAST (číselník je přílohou těchto zpráv).
5. Krajské žebříčky:
VV PKSST na své schůzi dne 7.6.2016 schválil krajské žebříčky, ty jsou přílohou těchto zpráv.
6. Turnaje kategorie B:
V příloze těchto Zpráv posíláme pro oddíly žádost o pořádání turnaje kat. B na sezónu 2016/17. Tato žádost se
vyplní pro každou kategorii a zašle nejpozději do 30.6.2016 na adresu předsedy STK : Pavel Mandák, Nad
Nemocnicí 1129, 34101 Horažďovice nebo naskenovanou na e-mail: STK.Plzen@seznam.cz
7. Míčky v sezóně 2016/17:
Krajské soutěže, které bude pořádat VV PKSST se v sezóně 2016/17 budou hrát s plastovými míčky značky
JOOLA Super-P *** 40+, (KP, KT, TOP 12, Zpč. pohár, atd.).
8. Registr – aktualizace fotek:
V termínu od 15.06.2016 do 15.07.2016 bude v registru otevřena editace pro aktualizaci fotek u hráčů, jejichž
fotka bude v průběhu sezóně 2016/2017 starší 5ti let. Uvedená aktualizace je bezplatná. Bližší informace byly
rozeslány dne 31.05.2016 na email organizačních pracovníků oddílů sekretářem VV PKSST. Týká se to hráčů, u
kterých je evidenční ikona doplněna žlutým vykřičníkem. Odpovědnost za řádnou aktualizaci fotek nese
oddíl/klub.
9. Valná hromada:
Valná hromada PKSST se bude konat v září 2016 v Plzni. Oddílům bude poslána pozvánka.
10. Věkové hranice mládeže pro sezónu 2016/17:
junioři
narození
1.1. 1996 – 31.12.1998
dorost:
narozeni
1.1. 1999 – 31.12.2001
starší žactvo:
narozeni
1.1. 2002 – 31.12.2003
mladší žactvo:
narozeni
1.1. 2004 – 31.12.2005
nejmladší žactvo:
narozeni
1.1. 2006 a mladší
11. Časopis ČAST FLIP:
Odkaz na časopis ČAST FLIP č. 43: http://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2016/06/FLIP_43_2016.pdf
12. SMĚRNICE ČAST č. 3/2016:
V příloze posíláme novou SMĚRNICI ČAST č. 3/2016 Podmínky pro udělování a prodlužování trenérských
licencí.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

13. Přílohy:
Čestná listina OF Zpč. poháru dospělých.
Rozpis mistrovských soutěží na sezónu 2016/17.
Tiskopis na schválení herny.
Přihláška na turnaj kat. B.
Číselník ČAST.
Krajské žebříčky dospělých a mládeže.
Ekonomická pravidla ČAST.
Sazebník pokut.
SMĚRNICE ČAST č. 3/2016 Podmínky pro udělování a prodlužování trenérských licencí

V Plzni dne 10.6.2016

Ing. Miroslav Panský
předseda PKSST

Milan Kůs
sekretář PKSST

Pavel Mandák
předseda STK

