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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy |č.04| 2019/2020
1. Kategorie mládeže pro sezónu 2019/2020
Mladší žactvo
Starší žactvo
Dorost
Junioři a dospělí

2007 a mladší
2005 – 2006
2002 - 2004
2001 a starší

2. Dodatečné zařazení do žebříčku mužů KKSST 2018/2019
Jiří Sucharda, TJ Luby

121 – 150 N

3. Pokuty
Komise STK KKSST uděluje pokutu družstvu SKST Cheb „C“ (Divize) ve výši Kč 300,- z důvodu nerespektování termínu k předložení
soupisky družstva k následné kontrole a schválení v dlouhodobé soutěži družstev řízené KKSST.
Komise STK KKSST uděluje pokutu družstvu SKST Cheb „D“ (KP2) ve výši Kč 300,- z důvodu nerespektování termínu k předložení
soupisky družstva k následné kontrole a schválení v dlouhodobé soutěži družstev řízené KKSST.
Pokuty jsou splatné do 7 dnů od vydání těchto Zpráv.
Číslo účtu pro zaslání pokut je 2501152933/2010 (Fio Banka), VS: 3440201414.

4. Přehled uložených pokut Komisí STK, KM, TMK od sezóny 2015/2016
NK BFB Bochov
TJ Jiskra Březová
TJ Slovan Karlovy Vary
TJ Baník Svatava
TJ Loket
SK Toužim
TJ Sokol Velká Hleďsebe
TJ Jiskra Aš
TJ Ostrov
TJ Slavoj Kynšperk
SKST Cheb
TJ Baník Sokolov
TJ Spartak Horní Slavkov
SK Merklín
TJ Lomnice
TJ Baník Vintířov
KST Karlovy Vary
TJ Luby

2/2000
6/3300
11/6000
3/3000
3/1600
12/5750
11/2200
2/300
5/2400
6/1500
14/2400
3/700
1/200
3/3000
1/100
1/100
2/200
1/50
=========
87/34800,-

Shora uvedeným sponzorům KKSST děkuje. Avšak ještě větší poděkování by bylo v okamžiku, kdyby se předmětná suma blížila
nule.

5. Výjimky ke krajským soutěžím v nezměněné podobě
Komise STK připomíná výjimky, které jsou dány rozpisem krajských soutěží:
čl. 322.01 a), b), c) – Ponechává se v původním znění
čl. 331.03 – Hráči musí nastoupit a odehrát první zápas v jednotných dresech. Při výměně dresu v dalších zápasech musí dres
odpovídat pravidlům stolního tenisu.
čl. 330.25 – Soupisky zůstávají v původní podobě, bez ohledu na skutečnost, že hráč v základu družstva v první polovině sezóny
nenastoupil k žádnému utkání.
čl. 338.09 – Je přípustné, aby vrchním rozhodčím byl závodník, který v utkání hraje.
čl. 3.2.3.3. – Ohraničení hracího prostoru ohrádkami - v přihlášce do soutěže může oddíl požádat o výjimku s uvedením důvodu.
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čl. 330.24 b); ba) - Hráč, který není uveden na žádném žebříčku v ČR může být uveden max. na 3 soupiskách v soutěžích řízených
KKSST.

6. Anketa KKSST - reorganizace soutěží - do 15.10.2019
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVbjlAqKUThu2urh1sdJAz_vtlHzg_o708BjX8ytgbB7ONIg/viewform?usp=sf_link
Po kliknutí na internetový odkaz se Vám otevře stránka s dotazníkem.
Tato anketa (dotazník) slouží ke zjišťování oddílových názorů, za účelem reakce na případné změny při reorganizaci
dlouhodobých soutěží družstev mužů řízených KKSST cestou své Komise STK a to pro sezónu 2020/2021. Anketa bude otevřena
pro vyplňování názorů popř. odpovědí do 15.10.2019. K samotnému vyplňování přistupujte zodpovědně, zvažte názor celého
oddílu, nikoli pouze svůj, pokuste se zohlednit všechna hlediska, zejména pak stav okresních soutěží, počet družstev v KP2 (letos
pouze 9, došlo ke 2 odhláškám), kvalitu jednotlivých soutěží, členskou základnu, starty v utkáních v neúplných sestavách,
neustálému snižování počtu hráčů na turnajích, geografie KV kraje a jeho členská základna (suverénně nejmenší v ČR) atd. Anketa
je výstupem ze schůze VV KKSST ze dne 16.09.2019 a Krajské Konference ze dne 05.06.2019. Výstup a vyhodnocení z této ankety
bude prezentován ve Zprávách KKSST po 15.10.2019, jenž může vést k mimořádnému jednání Krajské Konference. Postupová a
sestupová varianta pro sezónu 2019/2020 bude tedy vydána v návaznosti na vyhodnocení této ankety. Nevyplněním ankety
v termínu do 15.10.2019 se oddíl vystavuje nebezpečí sankčního postihu. Za Váš čas při vyplňování tohoto dotazníku předem
děkujeme.

7. Návod - zadávání utkání v registru podle míčků
1. Po přihlášení do registru oddílovým správcem nebo vedoucím družstva, kliknout na záložku KLUB.
2. Po rozbalení nabídky kliknout na řádek DRUŽSTVA KLUBU.
3. Vybrat konkrétní družstvo (má-li jich oddíl více), ikonka 10:0 ve sloupečku VÝSLEDKY.
4. Následně se otevře stránka s HLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ, je nezbytné kliknout na VLOŽIT ZÁPIS u právě odehraného utkání.
5. Následuje vyplnění hrací místnosti, začátek utkání, vrchního rozhodčího a rozhodčí u stolků.
6. Poté vyplňte sestavy domácích a hostů.
7. Následně začněte vyplňovat výsledky jednotlivých zápasů podle míčků (výhra v setu u domácího hráče např. 9, výhra
v setu u hráče hostů např. -7. Vyplněním míčků se konečný výsledek vyplní automaticky. Ukládání stavu doporučuji
průběžně ukládat ikonkou ULOŽIT ZMĚNY.
8. Po vyplnění zápisu do elektronické podoby kliknout na DOKONČIT ZÁPIS.
9. Následně doplnit konec utkání, přípomínky(pokud byly uplatňovány vrchním rozhodčím)a vybrat vedoucí družstev.
10. Následně kliknout na DOKONČIT a ODESLAT HLÁŠENÍ.

8. Odhlášení družstva v KP2
VV KKSST na své schůzi dne 16.09.2019 vzal na vědomí informaci Vladimíra KADAVÉHO z TJ Slavoj Kynšperk v souvislosti s
odhlášením družstva TJ Slavoj Kynšperk "B" ze soutěže KP2. Krajská soutěž KP2 bude ponechána v 9-ti členném počtu družstev
v soutěži. Rozlosování ve STISu bude aktualizováno.

9. Společenský koutek
V měsíci září oslaví svá životní jubilea
Jan Horn, TJ Luby
Roman Galek, TJ Slavoj Kynšperk

60 let
55 let

KKSST přeje všem jubilantům vše nejlepší, zejména hodně zdraví a štěstí, dostatek elánu a životní pohody a v neposlední řadě
hodně osobních a sportovních úspěchů.
Stolně tenisové obci se dává na vědomí smutná zpráva, že naše řady, zejména pak oddíl stolního tenisu TJ Slavoj Kynšperk,
navždy opustil pan Vojtěch Maryška, *1997, který tragicky zemřel dne 02.09.2019. Věnujme proto jeho osobě vzpomínku a
vzdejme mu čest. Rodině a blízkým přejeme upřímnou soustrast.
Tomáš Skála
předseda VV KKSST
V Lubech dne 17.09.2019

Jan Pěnkava
sekretář KKSST

Mgr. Jan Kořínek
předseda STK

