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1. Nominace na Letní olympiádu dětí a mládeže
VV PKSST schválil krajskou nominaci na LODM, která se koná v Liberci v termínu 23.06.2019 28.06.2019 v následujícím složení vč. náhradníků:
Starší žáci: Ondřej Květon (SK Jiskra Domažlice), Jakub Šperl (TJ Dobřany), N1 - Jaroslav Jůza (Sokol
Plzeň V)
Starší žákyně: Helena Sommerová (El Nino Praha), Klaudie Holubová (Sokol Plzeň V), N1 - Tereza
Čákorová (SKUŘ Plzeň)
Mladší žáci: David Bednář (Union Plzeň), Jan Švarc (Union Plzeň), N1 - Jindřich Jandečka (TJ Sokol
Kdyně)
Mladší žákyně: Věra Jaramillo (Sokol Plzeň V), Iva Gallerachová (TJ Sokol Bor), N1 - Tereza Čákorová
(SKUŘ Plzeň).
2. Nominace na MČR dorostu
VV projednal a uznal námitku týkající se rozdílné formulace zveřejněných kritérií na MČR mládeže
v roce 2019 v Krajských zprávách č. 4, bod 4 a Krajských zprávách č. 7, bod 3.
Na základě výše uvedeného proběhne nominace dle původně zveřejněných kritérií v Krajských zprávách
č.4, bod 4, tj. 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).
VV schválil krajskou nominaci hráčů na MČR dorostu konaném v Havířově (30. - 31. 3. 2019)
v následujícím složení:
Dorostenci:
Matouš Důra (Sokol Plzeň V), 1N Jan Pachner (TJ Union Plzeň), 2N Matěj Grus (TJ Union Plzeň)
Dorostenky:
Andrea Hnojská (KST Klatovy), 1N Zdeňka Marešová (SK Jiskra Domažlice), 2N Klaudie Holubová
(Sokol Plzeň V)
+ další hráči PKSST splňující přímou nominaci na základě umístění na republikovém žebříčku ČAST
Nominovaní hráči se přihlásí/odhlásí prostřednictvím svých klubových správců na webu ČAST REGISTR – KLUB -TURNAJE (až bude formulář zpřístupněn).
3. Změna termínu KP družstev dorostu
VV schválil změnu termínu KP družstev dorostu z důvodu kolize termínu s termínem play off ligy mužů a
žen. Nový termín byl stanoven na neděli 5.5.2019.
4. Zpráva STK - Obsazení soutěží v roce 20019/2020 – baráž
Vzhledem k situaci, kdy 9. celky všech skupin 3. lig budou hrát baráž o setrvání v soutěži (4.-5.5.2019 a
11.-12.5.2019), která se může týkat i oddílů našeho kraje (SKUŘ Plzeň, popř. Sokol Plzeň V.), posíláme
jako předběžnou informaci dva termíny barážových utkání v našich krajských soutěžích.
Varianta č.1, kdy žádný celek našeho kraje nebude hrát baráž o udržení v 3.lize:
Termíny krajských barážových utkání:
1. utkání: sobota 6.4.2019, 9:00 hodin

2. utkání: sobota13.4.2019,9:00 hodin, zápasy lze po domluvě obou klubů a nahlášení STK předehrát.
Varianta č. 2, kdy jeden nebo oba celky našeho kraje budou muset hrát baráž o udržení v 3. lize:
Termíny krajských barážových utkání:
1. utkání: sobota 18.5.2019
2. utkání: sobota 25.5.2019, zápasy lze po domluvě obou klubů a nahlášení STK předehrát.
Chápeme, že termíny 2. varianty jsou velice pozdní, ale bohužel vzhledem k nastalé situaci není jiná
možnost. Nezbývá nám tedy, než našim ligovým celkům v posledním dvoukole fandit, aby se baráži
vyhnuli.
Okamžitě po odehrání posledního dvoukola budou vydány oficiální termíny krajských barážových utkání,
včetně veškerých pravidel pro start v barážových utkáních.
V příloze opět zasíláme postupy a sestupy pro letošní sezónu.
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