Plzeňský krajský svaz stolního tenisu
19. 6. 2019
STOLNÍ TENIS ZPRÁVY 1 / 2019- 20

1. Dlouhodobé soutěže družstev v sezóně 2019/2020:
a) V příloze zasíláme rozpis dlouhodobých soutěží mužů a žen. Přihlášky je nutné zaslat do 30. června
2019
elektronicky
prostřednictvím
registru
ČAST
na
adrese:
https://registr.pingpong.cz/htm/auth/klub/druzstva/. Na přihlášce musí být uvedeny všechny údaje dle předtisku. Společně
s přihláškou je nutné zaslat i fotokopii potvrzení o zaplacení vkladu do soutěže, případně převodu
soutěží + kopii dokladu o zaplacení registračních poplatků dle evidenčního seznamu na registru ČAST.
Složenka se neposílá. Do dlouhodobých soutěží budou přijata ta družstva, která mají vyrovnány
finanční závazky (pokuty) za uplynulou sezónu 2018/2020.V rozpisu jsou družstva uvedena podle
práva startu na základě umístění, postupů a sestupů v soutěžích 2018/2019.
b) Zasílání zpráv a propozic je posíláno pouze elektronickou poštou.
c) Nová družstva v KS pošlou společně s přihláškou také tiskopis na schválení herny stolního tenisu (viz
příloha)
d) Při převodech soutěžních tříd se platí PKSST poplatek 1.000,-Kč za jedno družstvo
2. Evidenční seznam + registrační poplatky:
Registrační poplatky pro oddíly, které mají své družstvo nejvýše v republikové soutěži, platí na účet
krajského svazu. Ostatní poplatky (přihlášky do soutěží, pokuty, apd.) platí oddíly, které mají své
družstvo nejvýše v republikové soutěži na účet ČAST.
Správce oddílu vyplní evidenční seznam oddílu do 15.7.2019 a zašle poplatky za všechny registrované
závodníky i ostatní členy.
Příslušný svaz je určen úrovní soutěže, které se v následující sezóně zúčastní nejvyšší družstvo mužů nebo
žen.
a) Oddíly, které přihlašují některé své družstvo do celostátní soutěže, zašlou poplatky na bankovní účet
krajského svazu, další poplatky na účet ČAST.
b) Oddíly, které přihlašují některé své družstvo nejvýše do krajské soutěže, zašlou veškeré poplatky na
bankovní účet krajského svazu.
c) Oddíly, které přihlašují některé své družstvo nejvýše do regionální soutěže, zašlou veškeré poplatky na
bankovní účet svého příslušného regionálního svazu.
d) Do 30.6.2019 musí všechna družstva s právem startu v krajských soutěžích poslat společně s přihláškou
do soutěže také doklad o zaplacení poplatek za přihlášení do soutěže, do 15.7. poté musí zaslat doklad o
zaplacení registračních poplatků. Částka odvedená na účet PKSST musí souhlasit s částkou, která bude
v uzavřeném evidenčním seznamu pro sezónu 2019/2020 na Registru ČAST. V případě úpravy a
doplnění evidenčního seznamu zašlou oddíly doplatek mimo termín podle čl.409.06 SŘ ST. Posílejte
prosím dva doklady o zaplacení - na jednom vklady do soutěží a na druhém registrační poplatky.
e) Čísla účtů na odvod registračních poplatků:
 čísla účtů regionálních svazů si oddíly zajistí ve svém regionu
 číslo účtu PKSST: 257 453 427/0300,vs:34 (označení st.tenisu), SS uvádějte číslo přidělené
v číselníku ČAST (číselník je přílohou těchto zpráv).
 číslo účtu ČAST: 166 068 750/0600 nebo 173 550 8504/0600.
3. Krajské žebříčky
Schválené krajské žebříčky jsou přílohou těchto zpráv vč. zařazení hráčů působících v zahraničí.
Malý Petr
Roubíček Jan
Bultas Miroslav
Šulc Jiří

4. místo
9. místo
10. místo
18. místo

Havlíček Marcel

21.- 25. Místo

4. Kontrola plnění podmínek dle SŘ 322.01 (trenéři, rozhodčí, aktivní mládež):
Týmům, které nesplnily tyto podmínky byla udělena pořádková pokuta dle čl.704. se splatností
do 14. 7. 2019 na účet PKSST – 257 453 427 / 0300, VS 34 (označení stolního tenisu), SS uvádějte
číslo přidělené oddílu v číselníku ČAST. Doklad o zaplacení pošlou oddíly ke kontrole předsedovi
STK.
A) Oddíly, které nesplňují podmínku trenérů:
1. rok nesplňují – 500 Kč
TJ Sokol Skomelno, TJ Sokol Kdyně, TJ Sokol, Kralovice, TJ Sokol Staňkov, TJ Slavoj Tachov
3. rok nesplňují – 1 500 Kč
TJ Slavoj Stod, SK Drahotín, TJ Sokol Mirošov
5. rok nesplňují – 2 000 Kč
TJ Sokol Břasy, TJ Sokol Klabava, DDM Stříbro, SK Nevid, tJ Sokol Těně, SK Rokycany,
TJ Sokol Pocinovice
B) Oddíly, které nesplňují podmínku rozhodčích:
1. rok nesplňují – 500 Kč
TJ Slavoj Stod, TJ Sokol Skomelno, TTC Horšovský Týn, TJ Slavoj Tachov, TJ Sokol Staňkov, TJ Sokol
Kralovice
2. rok nesplňují – 1 000 Kč
TJ Slavoj Chodová Planá
3. rok nesplňují – 1 500 Kč
TJ Sokol Lhůta, SK Drahotín, TJ Sokol Mirošov, TJ Sokol Pocinovice
5. rok nesplňují – 2 000 Kč
KOC Sušice, SK Nevid, TJ Sokol Těně, SK Rokycany
C) Oddíly, které nesplňují podmínku aktivní mládeže:
SK Drahotín, SK Nevid, SK Rokycany, DDM Stříbro, Město Zbiroh, Slavoj Chodová Planá, TJ Sokol
Břasy, TJ Sokol Klabava, TJ Sokol Lhůta, TJ Sokol Mirošov, TJ Sokol Pocinovice, TJ Sokol Těně, TTC
Horšovský Týn – 1000 Kč
KR a TMK už nebude vydávat seznamy rozhodčích licence K a trenérů licence C. Aktuální seznamy jsou
a budou vedeny a doplňovány na „STISU“.
5. Školení a doškolení rozhodčích licence K
KR připravuje školení a doškolení rozhodčích licence K. Předběžné přihlášky zasílejte na Jaroslava Vlčka
na e-mailovou adresu: vlcekjarda@email.cz
6. Věkové hranice mládeže pro sezónu 2019/2020:
junioři: narození 1.1.1999 – 31.12.2001
dorost: narození 1.1.2002 – 31.12.2004
starší žactvo narození 1.1.2005 – 31.12.2006
mladší žactvo narození 1.1.2007 – 31.12.2008
nejmladší žactvo narození 1.1.2009 a mladší

7. Turnaje kategorie B:
V příloze těchto zpráv posíláme pro oddíly žádost o pořádání turnaje kategorie B na sezónu
2019/2020.Tato žádost se vyplní pro každou kategorii a zašle nejpozději do 30. června 2019 na emailovou adresu předsedy STK: stk.plzen@seznam.cz
8. Valná hromada:
Valná hromada PKSST se bude konat v září 2019 v Plzni. Oddílům bude poslána pozvánka.
9. Přílohy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Rozpis mistrovských soutěží na sezónu 2019-2020
Tiskopis na schválení herny
Přihláška na pořádání turnaje kategorie „B“
Číselník ČAST
Sazebník pokut
Krajské řebříčky

V Klatovech dne 19. 6. 2019
Ing. Miroslav Panský
předseda PKSST

Pavel Mandák
předseda STK PKSST

Ing. Helena Hnojská
sekretářka PKSST

