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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy |č.14| 2017/2018
18. 06. 2018

1. Uvolnění činnosti:
S ohledem na doložení platby pokuty u družstva TJ SLOVAN KARLOVY VARY „B“ se tomuto
uvolňuje závodní činnost. Závazky má družstvo vůči KKSST ke dni 06.06.2018 vyrovnané.

2. Pokuty STK:
Komise STK ukládá pokutu oddílu/klubu TJ SLOVAN KARLOVY VARY za pozdě doručené
hodnocení krajských soutěží. Termín stanoven do 15.05.2018, doručeno dne 06.06.2018. Dle
aktuálního a platného sazebníku je pokuta stanovena ve výši Kč 100,-. Pokutu uhradit do 7 dnů od
vydání Zpráv na číslo účtu 2501152933/2010 pod VS 3440300114.
Komise STK ukládá pokutu oddílu/klubu SK TOUŽIM za pozdě doručené hodnocení krajských
soutěží. Termín stanoven do 15.05.2018, doručeno dne 16.05.2018. Dle aktuálního a platného
sazebníku je pokuta stanovena ve výši Kč 100,-. Pokutu uhradit do 7 dnů od vydání Zpráv na číslo
účtu 2501152933/2010 pod VS 3440300314.
Všem ostatním oddílům/klubům děkujeme za zaslaná hodnocení, případně za ojedinělé návrhy ke
zlepšení činnosti a výkonnosti v našem kraji.

3. Evidenční seznamy 2018/2019:
S ohledem na závěry Konference ČAST, jsou všechny evidenční poplatky oddílů/klubů, jejichž
nejvyšší družstvo startuje v celorepublikových nebo krajských soutěžích, poukazovány na účet krajů,
tedy KKSST na číslo účtu 2501152933/2010.
Oddíly/Kluby, které mají svá nejvyšší družstva v okresních soutěžích, zasílají i nadále evidenční
poplatky regionálním svazům, proto se jich závěry Konference ČAST netýkají.

4. Klasifikace mládeže - žebříčky:
Z důvodu problematického zasílání výsledků z posledních akcí mládeže, kdy Klasifikační komise ve
spolupráci s Komisí STK iniciativně vyžaduje výsledné zprávy, přestože jejich zasílání je povinností
pořadatelů, případně vrchních rozhodčí, prozatím nedošlo ke konečnému sečtení sezónních výsledků.
Z tohoto důvodu nebyly dosud schváleny a vydány konečné žebříčky mládeže. Klasifikace dospělých
je sice již ve finální podobě, avšak bude vydána společně s klasifikací mládeže. Děkujeme za
pochopení, přestože není na naší straně.
V návaznosti na konečnou podobu klasifikace mládeže dojde k odměňování nejúspěšnějších 3 hráčů
v každé kategorii dodatečně.

5. Ekonomická pravidla 2018/2019:
Na internetových stránkách www.ping-pong.cz v sekci Kraje a regiony, Karlovarský kraj, v záložce
Dokumenty, najdete samostatný dokument obsahující aktuální informace z oblasti ekonomických
pravidel.
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6. Informace STK:
I v závěru sezóny celé členské základně, zejména pak oddílovým funkcionářům připomínáme, že
jakoukoli platbu vůči KKSST (vklady, pokuty, přestupy, registrace…) je nezbytné dokládat příslušné
komisi KKSST, která ji zaeviduje v rámci interní administrativy. Nejde o výmysly nebo šikanu,
nýbrž o řádné plnění povinností v návaznosti na dobrovolnou činnost jednotlivých členů VV při
plném respektování Stanov KKSST.

7. Termínová listina:
Termínová listina KKSST se bude sestavovat v průběhu srpna 2018 v návaznosti na
celorepublikovou termínovku. Přibližná podoba bude korespondovat s tou letošní. Pokud některý
oddíl/klub již v současné době ví o svém zájmu uspořádat krajský bodovací turnaj, oznámí tuto
skutečnost Komisi STK, která uvedený zájem zaeviduje a následně provede schválení.
Upozorňujeme potenciální zájemce, aby byly při turnaji zajištěny všechny standardní požadavky,
které jsou v 21. století samozřejmostí (důstojné a regulérní hrací prostory, kvalitní stoly, odmaštěné
stoly, čisté sociální zázemí, oddělené šatny, občerstvení, parkování, kvalitní tým rozhodčích apod.).

8. Věkové kategorie mládeže pro sezónu 2018/2019:
junioři: narození 1.1. 1998 – 31.12.2000
dorost: narozeni 1.1. 2001 – 31.12.2003
starší žactvo: narozeni 1.1. 2004 – 31.12.2005
mladší žactvo: narozeni 1.1. 2006 – 31.12.2007
nejmladší žactvo: narozeni 1.1. 2008 a mladší

9. Aktualizace fotek v registru:
V termínu od 15.06.2018 do 15.07.2018 bude v registru otevřena editace pro aktualizaci fotek u
hráčů, jejichž fotka bude v průběhu sezóny 2018/2019 starší 5ti let. Uvedená aktualizace je bezplatná.
Týká se to hráčů, u kterých je evidenční ikona doplněna žlutým vykřičníkem. Odpovědnost za řádnou
aktualizaci fotek nese oddíl/klub. Fotografii lze vyměnit u kteréhokoli hráče. Zejména pak u dětí,
kteří nám dospívají. Budou-li hráči s neaktualizovanými fotkami uvedeni na soupiskách, nedojde k
jejich schválení. Na nedostatky v soupiskách pamatuje Sazebník pokut KKSST.

10.Tréninkový kemp:
V termínu 23.8. -30.8. 2018 je naplánovaný tréninkový kemp pro mládež, Karlovarského krajského
svazu stolního tenisu, jako příprava hráčů a hráček na republikové turnaje před aktuální sezónou.
Propozice v a nominace hráčů vyjde v nejbližším týdnu.

11.Výstava v rámci konference KKSST:
Ve středu 20. června 2018 se bude v Chodově konat konference KKSST a od 16. hodin zde bude
výstava pana Václava Drozdy různých míčků, odznaků a relikvií stolního tenisu, pocházející z
různých koutů světa.

KKSST

ZPRÁVY |č.14| 2017/2018

STRANA | 3

12.Společenský koutek:
V měsíci červnu a červenci oslaví svá životní jubilea
Vratislav Fábera – KST Karlovy Vary 70 let
Miroslav Kejšar – TJ Loket
70 let
Miroslav Kotlaba – TJ Loket
70 let
Roman Daněk – TJ Baník Vintířov
50 let
VV přeje všem jubilantům vše nejlepší, zejména hodně zdraví, štěstí a též co nejvíce životní pohody,
spokojenosti a osobních i sportovních úspěchů.

Tomáš Skála

Mgr. Michal Janský

Mgr. Jan Kořínek

předseda VV KKSST

sekretář KKSST

předseda STK

