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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy |č.03| 2019/2020
1. Doplnění krajského žebříčku mužů
Tomáš Tregler – SKST Cheb
1. muži
2. Přestupy
Jiří Provazník
Jan Kožuškanič
Nikeng Manh Cuong
Jan Žaloudík
Michal Polák
Jan Žák
Radek Skála

zahraničí
SKST Chodov
SK TTC F. Lázně
SK TTC F. Lázně
SK TTC F. Lázně
SK TTC F. Lázně
HB Ostrov Havl. Brod

>
>
>
>
>
>
>

Tělovýchovná jednota Ostrov
TJ Baník Vintířov
SKST Cheb
SKST Cheb
SKST Cheb
SKST Cheb
SKST Cheb (střídavý start)

3. Pořadatelství
Žádáme jednotlivé zájemce o pořadatelství krajských bodovacích turnajů a akcí pořádaných KKSST, aby se
ozvali se svým zájmem na adresu Komise STK (korinek.jan@volny.cz). Jednotlivé termíny akcí jsou již
součástí termínové listiny KKSST, která byla přílohou Zpráv KKSST č. 02 2019/2020.
Komise STK dále informuje, že pořadatelství turnajů na podzimní část sezóny, bude v příštím soutěžním
ročníku sestavováno již koncem nadcházející sezóny a nebude při sestavování termínové listiny spoléhat na
tradiční pořadatele. V loňském roce se nepodařilo uspořádat turnaj v Sadově, letos v Sokolově. Náhradní
pořadatel se na poslední chvíli velice špatně hledá. Nehledě na to, že není poté dodržen termín pro vydání
propozic, což může negativně ovlivnit počet účastníků na takové akci. Ekonomická náročnost je druhým
faktorem, který může ovlivnit zájem pořadatele pro pořádání akce v dalších letech.
4. Tvorba a podoba soupisek
Podoba soupisek se zpracovává v registru v neměnné podobě a při jejich zhotovení plně odkazujeme na Zprávy
KKSST č. 02 2018/2019 bod č. 5. Bude-li hráč nezařazen v žebříčku, bude vybrána pouze možnost „nez“, nic
jiného. Budou-li uvedeni na soupiskách hráči, kteří nefigurují na krajském nebo okresním žebříčku kategorie
muži, budou označení jako „nez“. Umístění na žebříčkách mládeže není pro soutěže dospělých důležité.
Rovněž ženy, které nejsou uvedeny na krajském nebo okresním žebříčku, budou na soupiskách uvedeny jako
„nez.“ a na soupisce budou na posledním místě.
5. Rozlosování krajských dlouhodobých soutěží
Rozlosování krajských dlouhodobých soutěží družstev (Divize, KP1, KP2) je uvedeno ve STISu, k 01.09.2019
již ve finální podobě.
Divize: https://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?id=3646&rocnik=2019&oblast=420113
KP1: https://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?akt=&id=3647&rocnik=2019&oblast=420113
KP2: https://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?akt=&id=3648&rocnik=2019&oblast=420113
Tomáš Skála
předseda VV KKSST
V Lubech dne 03.09.2019

Jan Pěnkava
sekretář KKSST

Mgr. Jan Kořínek
předseda STK

