KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy č. 10 / 2012 – 2013

6. 11. 2012

1. Schválení soutěžních utkání:
STK schvaluje:
- výsledky soutěžních utkání DIVIZE ze dne 3.11.2012
-výsledky a tabulky jsou na svazových stránkách:
http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=718&rocnik=2012&oblast=420113
- výsledky soutěžních utkání KP1 ze dne 3.11.2012
-výsledky a tabulky jsou na svazových stránkách:
http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=719&rocnik=2012&oblast=420113
- výsledky soutěžních utkání KP2 ze dne 3.11.2012
-výsledky a tabulky jsou na svazových stránkách:
http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=720&rocnik=2012&oblast=420113

2. Kontumace
-soutěžních utkání KP2 ze dne 3.11.2012 KST K.Vary C – Jiskra Aš C
-start hráčky Hauerová Eliška KST K.Vary C , která nebyla uvedena na schválené soupisce
-vzhledem k nastoupení družstva KST K.Vary C ve výše uvedeném utkání v neúplné sestavě,
v počtu třech hráčů, z nichž jeden z hráčů startoval neoprávněně, kontumuje STK utkání 0:10,
sady 0:30
-soutěžních utkání KP2 ze dne 3.11.2012 KST K.Vary C – KST Velký Luh A
-start hráčky Hauerová Eliška KST K.Vary C , která nebyla uvedena na schválené soupisce
-vzhledem k nastoupení družstva KST K.Vary C ve výše uvedeném utkání v neúplné sestavě,
v počtu třech hráčů, z nichž jeden z hráčů startoval neoprávněně, kontumuje STK utkání 0:10,
sady 0:30
-Vzhledem k nově zavedeným změnám v systému řízení a snaze oddílu KST K.Vary o změnu soupisky
před hracím kolem, jsou kontumace utkání dostatečným trestem a STK upouští od dalšího postihu.
3. VV KKSST schválil :
Kvóty dospělých na krajský přebor jednotlivců 19.1.2013 :
Karlovy Vary …12
Sokolov
… 8
Cheb
…12
Celkem

…32

Ženy nemají kvóty. Přesné disposice budou v proposicích.

3. AKCE KKSST

datum
akce
2.12.2012
KP družstev dorostu
22.12.2012
KP družstev st. žactva
19.1.2013
KP jednotlivců dospělých
10.2.2013
KP jednotlivců st.žactva
16.2.2013
KP jednotlivců ml.žactva
17.2.2013
KP jednotlivců dorostu
10.3.2013
KP družstev ml.žactva
7.4.2013
TOP 12 – pohár KKSST dorostu
14.4.2013 TOP 12 – pohár KKSST ml.žactva
20.4.2013
pohár KKSST - FIN dospělých
21.4.2013
TOP 12 – pohár KKSST st.žactva
27.4.2013 Obl. finále ZPČ poháru ml. žactva
28.4.2013
Obl. finále ZPČ poháru dorostu
4.5.2013
Obl. finále ZPČ poháru st. žactva
5.5.2013
Obl. finále ZPČ poháru dospělých

místo
Aš
Aš
Kynšperk
Kynšperk
Sokolov
Sokolov
Kynšperk
Luby
Luby
Aš
Aš
Plzeň
Plzeň
Ostrov n/O.
Aš

4. Upozornění
Žádám, aby si oddíly prováděly všechny úpravy, podléhající schvalování administrátora KKSST,
v dostatečném předstihu. Provedením požadavku na poslední chvíli se vystavujete situaci, kdy nemusí být
požadovaný úkon včas schválen. Dále doporučuji, aby si každý překontroloval, zda ke schválení
požadavku došlo. (viz. např. kontumace popsaná v bodu č.2)
5. Oznámení
S lítostí musím oznámit, že ve věku 82 let zemřel zakladatel oddílu stolního tenisu TJ Lokomotiva
Mar.Lázně, obětavý funkcionář, úspěšný trenér a rozhodčí p.Jiří Nigrín.

Čest jeho památce
Martin Holeček
předseda STK

