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1. Obsazení krajských soutěží v sezoně 2020/2021
V sezoně 2020/2021 bude obsazení krajských soutěží následující:
Divize 14 týmů, KS 1 12+12 týmů, KS 2 14+14 týmů. Rozpis soutěží byl všem týmům rozeslán.
Systém sestupů a postupů bude zveřejněn před začátkem soutěže.
2. Krajský žebříček
VV projednal žádost TJ Union Plzeň o dodatečné zařazení hráčů do Krajského žebříčku: Antonín
Duchoň, Petr Mezera, Marek Uhlíř, Michal Kypta, Tomáš Panzer.
Pro nesplnění klasifikačních podmínek u všech hráčů byla tato žádost zamítnuta.
VV schválil zařazení hráče Františka Copáka (TJ Union Plzeň) na pozici 3N do Krajského žebříčku.
Na webu ČAST je možné nalézt aktualizovaný žebříček ČR mužů a žen za sezónu 2019/2020.
https://www.ping-pong.cz/asociace/zebricky/
3. Krajské centrum mládeže (KCM)
V rámci letní přípravy se ve dnech 17.-18.7.2020 uskuteční kemp pro členy KCM pode vedením Dany
Čechové.
4. Školení a doškolení trenérů licence „C“
Připomínáme, že zájemci o školení a doškolení trenérů licence „C“ se mohou i nadále hlásit u TKM na emailu: vlcekjarda@email.cz. Akce proběhne v rámci kempu HBO. Termín bude upřesněn.
Trenérská licence „C“ je určena pro trenéry pracující v oblasti výkonnostního stolního tenisu. Licence se
uděluje na dobu 5 let. Každý oddíl působící v krajské soutěži (ve 3. lize) by měl disponovat jedním
trenérem nejméně licence „C“ (SŘ čl. 322.01, bod a)
Upozorňujeme také na aktualizovaný metodický web ČAST určený jak pro trenéry, tak i hráče.
Více na https://metodika.ping-pong.cz/
5. Školení a doškolení rozhodčích licence „K“
V případě zájmu KR plánuje vypsat i pro letošní rok školení a doškolení rozhodčích licence „K“, aby oddíly,
které nedisponují náležitým počtem rozhodčích, mohly potřebnou kvótu doplnit. Přihlášky je možné zasílat na
e-mailovou adresu vlcekjarda@email.cz.
Upozorňujeme, že oddíly působící v krajských soutěžích jsou povinny dle SŘ čl. 322.01, bod b
disponovat kvalifikovanými rozhodčími, a to následovně:
- pro účast jednoho družstva v přeboru kraje: dva rozhodčí s licencí B, NR nebo K,
- pro účast dvou nebo více družstev v přeboru kraje: tři rozhodčí s licencí B, NR nebo K
Licence se uděluje na 3 roky.
6. Finanční podpora pro kluby v roce 2021
Programy pro financování sportu v roce 2021 bude vyhlašovat Národní sportovní agentura. Veškeré
podklady budou k dispozici na www.agenturasport.cz – cca v září 2020. Nyní je aktivní program CovidSport.

7. Turnaje kategorie B
V příloze těchto zpráv posíláme pro oddíly žádost o pořádání turnaje kategorie „B“ na sezónu
2020/2021.Tato žádost se vyplní pro každou kategorii a zašle nejpozději do 15. července 2020
na e-mailovou adresu předsedy STK: stk.plzen@seznam.cz
8. Valná hromada
Valná hromada PKSST se bude konat v září 2020 v Plzni. Termín bude upřesněn.
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