Plzeňský krajský svaz stolního tenisu
12. 10. 2020
STOLNÍ TENIS ZPRÁVY 3 / 2020 - 21

1. Odložení utkání krajských soutěží
VV PKSST per rollam rozhodl na základě vydaných platných opatření Vládou ČR proti šíření COVID 19
o odložení mistrovských utkání krajských soutěží 5. – 8. kola, tj. do 31. 10. 2020.
V případě, že bude možné uskutečnit utkání plánovaná na termín 14. 11. 2020, budou se hrát utkání dle
původního rozlosování. O termínech odložených utkání se rozhodne dodatečně.
2. Obsazení krajských soutěží v sezóně 2021/22
VV rozhodl o obsazení soutěží v sezóně 2021/22 následovně:
Divize - 12 týmů, KP 1 – 2x12 týmů, KP 2 - 2x12 týmů.
Podrobný přehled sestupů a postupů naleznete v příloze.
3. Aktualizace krajského žebříčku
Na základě žádosti TJ Union Plzeň byla do Krajského žebříčku dodatečně zařazena hráčka Kristýna Šebková
na pozici 10N.
Na základě žádosti SKUŘ Plzeň byl do Krajského žebříčku dodatečně zařazen hráč Petr Městka na pozici
81N. Aktualizovaný žebříček je přílohou těchto Zpráv.
4. Školení a doškolení trenérů
VV schválil trenérkou licenci „D“ získanou na školení trenérů pořádaném VV PKSST jako uznatelnou pro
plnění podmínek účastníka krajských soutěží SŘ čl. 322.01 (trenéři). Toto školení je v rozsahu 12 ti hodin a
uskuteční se v druhé polovině sezóny, pokud to situace dovolí. Zájemci o školení trenérů, kteří se přihlásili na
školení trenérské licence „C“ a stačí jim pouze licence „D“ (tzn. nepracují s mládeží), nechť zašlou e-mail s
"přehlášením" na adresu DSmutna@seznam.cz a to nejpozději do neděle 18. 10. 2020. Stejně tak žádáme
všechny přihlášené zájemce, kteří chtějí absolvovat původně plánované školení trenérské licence „C“, aby
opět do neděle 18. 10. a na stejnou e-mailovou adresu potvrdili svůj zájem. Školení trenérské licence „C“
bude v rozsahu 32 hodin a proběhne v termínu neděle 1. 11. (8 hodin - teorie), pátek 6. 11. (4 hodiny - teorie),
sobota 7. 11. (10 hodin - praxe), neděle 8. 11. (10 hodin - praxe). V případě, že nebude možné z důvodů
vládních restrikcí teoretickou část uskutečnit prezenčně, proběhne buď formou samostudia nebo
prostřednictvím on-line výuky. Účastníci budou o všem včas informováni.
Doškolení trenérů lic. „C“ se také odkládá na druhou polovinu sezóny, pokud to situace dovolí.
5. Nominace na 2. BTM – Ostrava, Havířov
Dle doporučení KM VV schválil krajskou nominaci hráčů vč. náhradníků na 2. republikový BTM (Ostrava,
Havířov). Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci byl tento turnaj prozatím odložen.
Dorostenky
Hnojská Andrea, Marešová Zdeňka – přímá nominace
Holubová Klaudie – nominace PKSST
Gallerachová Iva – 1N, Jaramillo Věra – 2N, Čákorová Tereza – 3N
Dorostenci
Květon Ondřej, Šperl Jakub – přímá nominace

Habl Jakub, Gabriel Petr – nominace PKSST
Kuncl Denis 1N, Čákora Ladislav 2N, Myška Václav 3N
Starší žákyně
Gallerachová Iva, Jaramillo Věra, Čákorová Tereza – přímá nominace
Jůzová Viktorie – nominace PKSST
Starší žáci
Šimanovský Marek, Klimeš Daniel – přímá nominace
Sýkora David, Mandák Lukáš – nominace PKSST
Vintr Josef 1N, März Ondřej 2N, Jandečka Jindřich 3N
Mladší žákyně
Jůzová Viktorie, Sýkorová Lucie – přímá nominace
Cíglerová Nela – nominace PKSST
Mladší žáci
Šimanovský Marek, März Ondřej, Mandák Lukáš, Jandečka Jindřich – přímá nominace
Drnec Jiří, Kysela Filip – nominace PKSST
Matuška Ivo 1N, Oliverius Josef 2N
6. Zrušení tréninků KCM
Z důvodu nařízení vlády se ruší do odvolání tréninky KCM. Obnoveny budou, až to epidemiologická situace
dovolí. Trenéři, hráči a hráčky o tom budou informováni individuálně prostřednictvím e-mailu.
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