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1. KP jednotlivců dospělých:
V příloze posíláme propozice na KP jednotlivců dospělých, který se koná v sobotu 20. 1. 2018
v Nezvěsticích. Přihlášky pošlou oddílům ReSST podle své nominace.
Kvóty na KP dospělých – oprava:
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2. Zpráva Klasifikační komise:
Do krajského žebříčku žen byla na 12. místo zařazena hráčka Eva Pokorná (Union Plzeň).
3. Zpráva Komise rozhodčích:
KR PKSST zve aktivní rozhodčí s licencí A, B,C a K k účasti (jako rozhodčí ke stolům) na KP mužů a žen,
který se koná v sobotu 20. 1. 2018 v Nezvěsticích. Zájemci mají možnost se přihlásit na e-mailové adrese
předsedy KR- vlcekjarda@email.cz.
Rozhodčí obdrží náhradu dle Směrnice ČAST č. 6/2016 a jízdné a stravné dle Směrnice č. 1/2016.
Rozhodčím licence K bude prodloužena platnost licence. V příloze posílám aktualizovaný seznam
rozhodčích licence K. Případné chyby, omyly a nepřesnosti nahlaste předsedovi KR.
Pro info: V termínu 18.-19. 11. 2017 se v Plzni konalo školení a seminář pro rozhodčí licence "K". Celkem
úspěšně absolvovalo školení 16 osob, seminář 11 osob. V současné době je v Plzeňském kraji rozhodčích
s licencí „K“ 109 a s licencí „B“ 28.
4. KP jednotlivců – starší žáci:
V příloze posíláme propozice na KP jednotlivců starších žáků, který se koná v neděli 21. 1. 2018
v Nezvěsticích. Přihlášky pošlou oddílům ReSST podle své nominace.
5. Regionální kemp HBO (Hledáme budoucí olympioniky):
Ve dnech 16. - 17. prosince 2017 se v herně Unionu Plzeň, Radčická ulice, uskutečnil pod vedení pana Pavla
Šteffka, trenéra ČAST pro talentovanou mládež, kemp pro talentovanou mládež - ročníky mládeže 2007 a
mladší. Celkem se účastnilo 15 dětí z 5 oddílů. Následující kemp se bude konat v Karlovarském kraji. Bližší
informace budou v průběhu sezony upřesněny.
6. Krajské centrum mládeže:
Upozornění: první trénink mládeže sk. 1 vedené Danou Čechovou v roce 2018 bude již ve středu 3.1. od 17
hod. v herně Sokola Plzeň V. Další termíny budou upřesněny.
7. Projekt „Všichni za stůl 3“
Do projektu ČAST podporující kroužky stolního tenisu na základních školách se v letošním roce přihlásily
následující ZŠ z Plzeňského kraje - ZŠ pro sluchově postižené Plzeň, Mohylova ulice a ZŠ Radnice (okres
Rokycany)
VV KSST vyzývá trenéry a další funkcionáře v kraji, kteří mají zájem o spolupráci s výše uvedenými
školami (vedení kroužku stolního tenisu na školách), nechť se přihlásí u Mgr. Daniely Smutné
(Dsmutna@seznam.cz).

8. Změna kontaktu na sekretáře KSST:
Od 1. 1. 2018 dochází ke změně e-mailové adresy sekretáře VV PKSST (Ing. Helena Hnojská). Nová adresa
je ksst.plzen@seznam.cz. Adresa ksst-plz@volny.cz již nebude v provozu.
Přílohy:
a)
b)
c)
d)

Propozice na KP jednotlivců dospělých
Propozice na KP jednotlivců starších žáků
Aktualizovaný seznam rozhodčích licence „K“
Seznam trenérů licence „C“

Plzeňský krajský svaz stolního tenisu přeje všem hráčkám, hráčům a činovníkům v oddílech, v regionech i
všem příznivcům stolního tenisu v roce 2018 mnoho zdraví, spokojenosti a úspěchů, jak v práci, tak v
osobním životě, tak i ve stolním tenise.

V Klatovech dne 22. 12. 2017
Ing. Miroslav Panský
předseda PKSST

Pavel Mandák
předseda STK PKSST

Ing. Helena Hnojská
sekretářka PKSST

