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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy |č.3| 2018/2019
20. 09. 2018

1. Dodatečné zařazení do krajského žebříčku 2017/2018:
21 - 25 N Bohuslav Vála - TJ Batesta Chodov
41 - 50 N Karel Fencl - TJ Sokol Velká Hleďsebe

2. Klasifikační řád 2018/2019:
Přílohou těchto zpráv je Klasifikační řád pro sezónu 2018/2019.

3. Zpráva předsedy VV -Soustředění KKSST:
V posledním prázdninovém týdnu proběhlo krajské soustředění mládeže, která reprezentuje
Karlovarský kraj na republikových bodovacích turnajích.
Průběžně se ho účastnilo dvanáct hráček a hráčů, pod vedením trenéra Pavla Steffka. Soustředění
bylo zaměřeno na zlepšení fyzické kondice a úderové techniky stolního tenisu. Jelikož se toto
soustředění konalo poprvé, VV zhodnotí přístup jednotlivých hráčů a klubů, a bude se zabývat
otázkou, jakým směrem se vydáme do budoucna, pomoci naší mládeži k lepším výsledkům na
republikové scéně.
Rád bych poděkoval všem účastníkům kempu a přeji naší mládeži v nadcházející sezóně, hodně
štěstí, úspěchů a radosti ze hry.

4. Aktualizace kontaktů:
Prosíme všechny jednatelé oddílů/klubů, aby zaslali výkonnému výboru/administrátorovi aktuální
kontakty svých oddílů/klubů. Zejména veškeré údaje ke klubu - oficiální název a právní subjektivita,
adresa, číslo účtu, IČ a statutární orgán. Dále pak kontakty k jednateli oddílu - jméno, příjmení a
kontakt (telefon, email.) Adresa pro zasílání uvedených informací je korinek.jan@volny.cz
Dále pokud víte o někom, kdo by chtěl dostávat informace od sekretáře VV, nebo naopak kdo už
nemá zájem tyto informace dostávat, prosím sdělte tuto informaci na adresu sekretar.kv@seznam.cz

5. Doškolení trenérů lic. C:
Plzeňský kraj (PKSST) pořádá školení a doškolení trenérů lic. C. Bližší informace byly zveřejněny
na portálu ping-pong.cz v sekci Dokumenty při KV kraji.

6. Výzva pořadatelům akcí:
Výkonný výbor KKSST prostřednictvím Komise mládeže, kterou před oficiálním zvolením zastupuje
pan Ing. Josef Kára, žádá všechny pořadatele, potažmo hlavní rozhodčí jednotlivých akcí, aby bez
prodlení a v co možná nejkratším termínu rozesílali výsledky pořádaných akcí, zejména pak akce
KKSST. Tyto výsledné zprávy zasílejte na adresu sekretar.kv@seznam.cz k dalšímu rozeslání, dále
pak na adresu korinek.jan@volny.cz z důvodu zveřejnění na portálu www.ping-pong.cz a dále na
adresu pepa.kara@centrum.cz k započtení výsledků do klasifikace.
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7. Společenský koutek:
V měsíci září oslaví svá životní jubilea
Karel Hanačík - TJ Luby 70 let
Robert Vasilečko - TJ Slovan Karlovy Vary 50 let
Oslavencům přejeme vše nejlepší, dostatek životní a rodinné pohody, hodně úspěchů v životě
osobním i sportovním.
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