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Vážení sportovní přátelé,
s hlubokým zármutkem oznamujeme, že naše řady náhle a nečekaně opustil náš kamarád pan Ing.
Jaromír Kasal.
Stále aktivní stolní tenista, obětavý funkcionář a v neposlední řadě i rozhodčí na mezinárodní
úrovni zemřel v úterý 30.10. ve věku 66 let.
Jeho celoživotním zájmen byl sport, a to nejen stolní tenis, kterému věnoval spoustu svého času.
Jako dlouholetý předseda našeho oddílu se zásadní měrou podílel na výstavbě nové herny a řídil
činnost celého oddílu.
Byl hnacím motorem všech našich sportovních i společenských akcí, stál u zrodu všech úspěchů
našich žen, mužů a zejména mládeže.
Je nám líto, že už se s tímto výjimečným a obětavým člověkem na žádné akci nesetkáme.
Míro, děkujeme Ti za vše, co jsi pro náš oddíl a stolní tenis vykonal.
Čest jeho památce!
Výbor oddílu Sokol Plzeň V.
Ke vzpomínce a kondolenci rodině se připojuje VSST Plzeň-město a Výkonný výbor PKSST.
1. Obsazení soutěží v sezoně 2019/2020
Přílohou těchto zpráv je dokument Obsazení soutěží v sezoně 2019/2020.
2. Odměny pro oddíly plnící povinnosti účastníků krajských soutěží
VV odsouhlasil odměny pro oddíly plnící povinnosti účastníků krajských soutěží v celkové výši cca 50 000
Kč. Jedná se o finanční prostředky vybrané z pokut. Rozdělení financí pro jednotlivé oddíly bude
připraveno do konce prosince 2018. Čerpání bude možné na základě fakturace jednotlivých oddílů ve
stanovené hodnotě vůči PKSST (např. materiál...)
3. Odměny pro pořadatele bodovacích turnajů:
VV odsouhlasil navýšení finančních prostředků pro pořadatele krajských bodovacích turnajů mládeže a
také krajských bodovacích turnajů dospělých v sezoně 2018/2019 (BT mládež – nájemné 5000 Kč, odměna
kvalifikovaným rozhodčím - 2 100 Kč, BT dospělých – nájemné 3000 Kč, odměna kvalifikovaným
rozhodčím - 2 100 Kč). Podmínkou je včasná fakturace pořadatele a zaslání výsledků turnaje v
elektronické verzi.
4. Kritéria pro nominaci hráčů Plzeňského kraje na MČR mládeže v sezoně 2019:
VV odsouhlasil kritérium pro nominaci hráčů Plzeňského kraje na MČR mládeže v sezoně 2019 na základě
návrhu KM, a to následovně (kvóta 1x hráč v každé kategorii):
na MČR bude nominován vítěz Divizní bodovací soutěže 2018/2019 nebo vítěz Krajského přeboru 2019 –
pokud se nebude jednat o stejného hráče (ku), rozhoduje vyšší umístění hráče na republikovém řebříčku
v termínu nominace (termín nominace – dorost po 5. Divizním bodovacím turnaji, mladší a starší žactvo po
6. DBT)
5. Krajský žebříček mužů:
Na základě žádosti oddílu TJ Lhůta byl do krajského řebříčku mužů zařazen hráč Roman Čech na pozici 41.
-50.

6. Pokuty za neodhlášení hráčů na DBTM:
VV odsouhlasil udělení pokut za neomluvení účasti přihlášených hráčů na 3. DBTM – TJ Sokol Kralovice
200 Kč (Škodroň Martin), TJ Sokol Horní Bělá 200 Kč (Kříž Filip). Splatnost do konce listopadu na účet
Krajského svazu.
7. „Divoké karty“ - Divizní bodovací turnaje mládeže (DBTM):
VV odsouhlasil možnost zařazení hráčů umístěných v popředí republikového řebříčku do první divize
krajských divizních bodovacích turnajů mládeže (tzv. udělení divoké karty) v přídě jejich přihlášení, a to za
následujících podmínek:





dorostenci do 50. místa na aktuálním nasazovacím žebříčku ČR
dorostenky a starší žáci do 30. místa na aktuálním nasazovacím žebříčku ČR
starší žákyně a mladší žáci do 20. místa na aktuálním nasazovacím žebříčku ČR
mladší žákyně do 10. místa na aktuálním nasazovacím žebříčku ČR

Přílohy:
1. Obsazení soutěží v sezoně 2019/2020
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