PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Z P R Á V Y č. 4/ 2016-2017

A/

1. Dlouhodobé soutěže družstev v sezóně 2016/17:
Divize mužů:
Z důvodu pozdě poslané připomínky oddílu Union Plzeň, k počtu družstev v domácí herně, došlo
k přelosování Divize mužů. Platná opravená verze je na STISu, jiné vylosování neplatí: http://stis.pingpong.cz/htm/vysledky.php?id=2218&rocnik=2016&oblast=420112 .

B/

Divize žen:
KS soutěže žen začínají 16.10.2016 v Horažďovicích prvním turnajem. Žádné propozice se neposílají,
vylosování zápasů je na STISu: http://stis.pingpong.cz/htm/vysledky.php?akt=&id=2222&rocnik=2016&oblast=420112 Domácí oddíl je povinen zajistit
na turnaj míčky a kvalifikovaného vrchního rozhodčího s licencí K nebo B.

C/

Zadávání do registru:
Ještě jednou připomínáme oddílům bod 18. rozpisu soutěže:
Pro vyhotovení zápisu o utkání je pořadatel povinen zajistit formulář vydaný ČAST. Prodej zápisových
knih je na Se-ČKST, možno zaslat i poštou. Povinností pořadatele je odeslání zápisu o utkání nejpozději
první pracovní den po utkání. Pořadatel zasílá výhradně originál na adresu STK. Odeslání zápisu později,
nebo na jinou adresu bude trestáno pořádkovou pokutou. Pořádající oddíl je povinen zadat zápis o
utkání s výsledky hráčů (sady, ne míčky) do Registru ČAST – nejpozději první pracovní den po
utkání.
Dále KR PKSST žádá oddíly, aby při zadávání výsledku utkání do registru vyplňovaly i jméno vrchního
rozhodčího.

2. Valná hromada:
Valná hromada PKSST se konala 20.9.2016 v Plzni. Usnesení je v příloze těchto Zpráv.
3. Termínová listina PKSST:
V příloze posíláme termínovou listinu PKSST na 2. polovinu sezóny. Pozor v 1. polovině došlo k několika
změnám
4. Doplnění krajského žebříčku:
Jaroslav Hrčka
Sokol Bor
Jakub Egermaier
Sokol Plzeň V.
Vojtěch Herejk
Sokol Plzeň V.
Michal Setvín
Sokol Plzeň V.

26-30 místo
201-250
201-250
201-250

5. Schválené potahy:
Seznam schválených potahů od 1.10.2016 do 31.3.2017 na jdete na stránkách ČAST: http://www.ping-pong.cz/wpcontent/uploads/2016/09/Seznam-schv%C3%A1len%C3%BDch-potah%C5%AF-1.10.2016-31.3.2017.pdf
6. Směrnice ČAST:
V příloze posíláme SMĚRNICE ČAST č. 4/2016 SMĚRNICE ČAST č. 5/2016 SMĚRNICE ČAST č. 6/2016 a
Metodický pokyn KR ČAST č. 6/2016.
7. Dodatečné zařazení hráčů do žebříčku ČR:
Kalužný Samuel
TTC Eliza Praha
50N
Thang Do Trong
TTC Eliza Praha
95N
8. Seznam rozhodčích v centrálním registru:
Seznam rozhodčích byl zaveden do centrálního registru ČAST a je k dispozici v sekci přehledy: http://registr.pingpong.cz/htm/rozhodci/ Každý rozhodčí nalezne platnost své licence i na svém profilu v registru.

-2-

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

9. Přílohy:
SMĚRNICE ČAST č. 4/2016 Stanovení postihů za udělené karty rozhodčími při disciplinárních přestupcích.
SMĚRNICE ČAST č. 5/2016 Udělování licencí a školení rozhodčích
SMĚRNICE ČAST č. 6/2016 Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na jejich kvalifikaci
Metodický pokyn KR ČAST č. 6/2016.
Termínová listina PKSST.
Usnesení valné hromady PKSST.

V Plzni dne 5.10.2016

Ing. Miroslav Panský
předseda PKSST

Milan Kůs
sekretář PKSST

Pavel Mandák
předseda STK

