Plzeňský krajský svaz stolního tenisu
8. 1. 2020
STOLNÍ TENIS ZPRÁVY 6 / 2019 - 20

1. Finanční podpora spolupořadatele MČR dospělých v Plzni
Na základě žádosti spolupořadatele MČR dospělých v Plzni (pana Romana Čecha) VV odsouhlasil
finanční příspěvek ke spolufinancování pořadatelské a propagační činnosti MČR ve výši 30 000 Kč pro
TJ Sokol Lhůta.
2. Kompenzace bodů do divizního žebříčku mládeže
VV schválil dodatečné udělování bodů do divizního žebříčku hráčům, kteří se nemohou účastnit KBTM z
důvodu účasti na souběžně pořádaných turnajích ČAST (žebříčkové turnaje…) nebo z důvodu
reprezentace ČR na mezinárodních akcích.
Pokud se hráč(ka) nemůže účastnit KBTM z výše uvedených důvodů, získává automaticky body do
žebříčku odpovídající bodům za umístění na aktuálním divizním žebříčku před neúčastí na turnaji.
Z důvodu kolize 3. divizního bodovacího turnaje se Žebříčkovým turnajem ČR SŽ byly dodatečně
účastníkům ŽT uděleny body za 3. DBT odpovídající jejich umístění na krajském divizním žebříčku v
době konání 3. DBT:
Jaroslav Jůza - TJ Sokol Plzeň V. - 117 b.
Iva Gallerachová - TJ Sokol Bor - 112 b.
Upravený žebříček je přílohou těchto zpráv.
3. Nominace mládeže na KP dospělých
Na návrh komise mládeže VV udělil právo startu na KP dospělých těmto hráčům z kategorií mládeže:
muži: Květon Ondřej (Jiskra Domažlice), Šperl Jakub (TJ Dobřany), ženy: Gallerachová Iva (TJ Sokol Bor)
4. Aktuální termíny KCM pro druhou polovinu sezóny
15.1., 5.2., 12.2., 26.2., 11.3., 18.3., 15.4., 22.4., 6.5. a 20.5. 2020
5. Zasílání výsledků krajských turnajů
Prosíme pořadatele všech krajských bodovacích turnajů (mládež, dospělí) a turnajů ZPČ poháru, aby nově
zasílali výsledky na adresu sekretářky PKSST - ksst.plzen@seznam.cz pro urychlení zpracování výsledků
a rozesílky všem členům PKSST.

Přílohy:
1/ aktualizované žebříčky mládeže
2/ výsledky Západočeského poháru jednotlivců
3/ propozice KP
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