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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy |č.11| 2019/2020
1. Účast v kvalifikaci o 2. ligu žen pro sezónu 2020/2021
S ohledem na absenci ženské divize, bude VV KKSST v termínu do 15.04.2020 předkládat pro ČAST, návrh jednoho
družstva, které se za KV kraj zúčastní kvalifikace o 2. ligu žen. Nyní proto informujeme jednotlivé kluby a oddíly, aby
v případě zájmu přihlásila svá družstva žen v termínu do 20.02.2020 na adresu korinek.jan@volny.cz . V případě jednoho
zájemce, bude tento automaticky navržen za KV kraj do kvalifikace. V případě většího počtu přihlášek, bude stanoven
termín, místo a soutěžní systém krajské kvalifikace, kdy pouze vítěz získá právo startu v kvalifikaci o 2. ligu žen.
2. Pozastavení přestupů
Připomínáme, že v termínu od 15.02.2020 do 14.05.2020 jsou v registru dle přestupního řádu pozastaveny všechny
přestupy. Zadaný přestup v tomto termínu je již od prvopočátku neplatný a žádný svaz se jím nebude zabývat (nebude
projednáván, viz. čl. 451.02 přestupního řádu).
3. Pokuty Komise STK
Komise STK KKSST ukládá pokutu ve výši Kč 100,- (jednosto) hráči Michal POLÁK – SKST Cheb, z důvodu neomluvené
absence na Krajských přeborech mužů, které se konaly v Lubech dne 18.01.2020 a kam byl okresní nominací RSST Cheb
řádně přihlášen. Povinnost řádné omluvy vyplývá z propozic na danou akci a výše pokuty odpovídá aktuálnímu platnému
sazebníku pokut. Pokuta je splatná v termínu do 7 (sedmi) dnů od vydání Zpráv pod VS 3440201420 na bankovní účet č.
2501152933/2010.
Komise STK KKSST ukládá pokutu ve výši Kč 100,- (jednosto) hráči Lukáš HOBL – SKST Cheb, z důvodu neomluvené absence
na Krajských přeborech mužů, které se konaly v Lubech dne 18.01.2020 a kam byl okresní nominací RSST Cheb řádně
přihlášen. Povinnost řádné omluvy vyplývá z propozic na danou akci a výše pokuty odpovídá aktuálnímu platnému
sazebníku pokut. Pokuta je splatná v termínu do 7 (sedmi) dnů od vydání Zpráv pod VS 3440201420 na bankovní účet č.
2501152933/2010.
4. Nominace dospělých na MČR
VV KKSST na své schůzi dne 03.02.2020 v Lubech projednala a schválila konečnou podobu krajské nominace na MČR
dospělých, které se koná v termínu 28.02 – 01.03.2020 v Plzni. ČAST stanovil pro KV kraj kvótu v počtu 2 muži, 1 žena.
muži

ženy

Tomáš TREGLER – SKST Cheb
Jan ŽALOUDÍK – SKST Cheb
Lukáš HOBL – SKST Cheb
Michal POLÁK – SKST Cheb

přímá nominace = základ extraligy
přímá nominace = základ extraligy
přímá nominace = umístění v ČR žeb.
přímá nominace = umístění v ČR žeb.

1. Vojtěch LEVORA – SKST Cheb
2. Martin PETRÁK – zahraničí

krajská nominace, 1. místo
krajská nominace, 2. místo

3. Petr GAVLAS – SKST Cheb
4. Jiří PROVAZNÍK – TJ Ostrov
5. Marek MINÁŘ – SKST Chodov
6. Robert TONHAUSER – SKST Chodov
7. Jakub DRAHOKOUPIL – TTC Sokolov

1. náhradník
2. náhradník
3. náhradník
4. náhradník
5. náhradník

Karolína VYSOCKÁ – TJ Ostrov

přímá nominace = základ 1. ligy

1. Tereza LOŠŤÁKOVÁ – SKST Cheb

krajská nominace, 1. místo

2. Nicole MAŠKOVÁ – SK Toužim
3. Jana LETALÍKOVÁ – TJ Jiskra Aš
4. Snižana KOČÁRNÍKOVÁ – TJ Luby

1. náhradník
2. náhradník
3. náhradník
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Krajská nominace bude cestou Komise STK KKSST nahlášena na ČAST a rovněž bude nastavena v registru. Samotné
přihlašování bude v režii nominovaného hráče, případně prostřednictvím oddílových správců v registru. Neomluvená
neúčast na MČR je sankcionována podle sazebníku. Kvalifikace na MČR se hraje v pátek 28.02.2020 od 09:00 h. Prezence
je do 08:00 h (ověřit časový program z propozic). Startovné bude patrně ve výši Kč 300,-. Účast v kvalifikaci mají i
náhradníci (pouze v soutěži mužů).
5. Informace předsedy VV KKSST
Připomínám , že v těchto dnech od 4.2. - 10.2. 2020 je možné žádat elektronickou cestou Karlovarský kraj o dotaci na
činnost klubů, převážně je to určené pro mládež.
Hospodaření Krajského svazu stolního tenisu za rok 2019 bylo vyrovnané ve všech položkách a někde i s mírným
přebytkem a zároveň bude možné nahlédnout do závěrečného účtu na valné hromadě, která bude začátkem června 2020.
Jako podpora mládeže v Karl. kraji, byly rozdány tréninkové i soutěžní míčky klubům, kteří pracují s dětmi.
Mg. Kořínek připravil seminář pro rozhodčí v Karlovarském kraji zaměřený na pořádání turnajů kategorie B. který se bude
konat v Sokolově. Přihlásilo se 10 uchazečů, propozice vyjdou v následujících týdnech.
VV KKSST na svém jednání rozhodl o pořádání Krajského soustředění v Toužimi v termínu od 20.7. - 26.7. 2020 pod
vedením Aleše Svitáka trenéra licence A, který je zároveň trenérem kadetů a juniorů ČR. Propozice a seznam
nominovaných je přílohou těchto zpráv.

Tomáš Skála
předseda VV KKSST
V Lubech dne 04.02.2020

Jan Pěnkava
sekretář KKSST

Mgr. Jan Kořínek
předseda STK

