KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy č. 11 / 2012 – 2013

20. 11. 2012

1. Schválení soutěžních utkání:
STK schvaluje:
- výsledky soutěžních utkání DIVIZE ze dne 19.11.2012
-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 19.11.2012
-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 19.11.2012
-výsledky a tabulky jsou na svazových stránkách:
http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=720&rocnik=2012&oblast=420113

2. Informace o turnajích
Vzhledem k okolnostem, zmatku a nedostatečné informovanosti o plánovaných akcích, budou
osloveni jednatelé oddílů, které jsou uvedeny u všech plánovaných akcí. Jednatelé budou
požádáni, aby potvrdili, že berou na vědomí pořádání akcí a mají na stanovený termín zajištěné
prostory. Potom co bude vše potvrzeno, zveřejní STK konečné znění termínů. Následně bude
podrobně popsaný postup a povinnosti pořadatelů akcí.
3. VV KKSST schválil :
Ve zprávách č.9 bylo uvedeno:
„VV KKSST schválil klasifikaci dospělých a mládeže pro sezonu 2012-2013“
-upravuji toto na:
VV KKSST schválil klasifikaci dospělých a mládeže, je shodná jako v sezoně 2011-2012 a
platná do odvolání.
4. Doškolení trenérů A, B a C licencí 13.12.2012 v Praze
TMK ČAST pořádá doškolovací seminář při příležitosti utkání extraligy mužů mezi týmy SF SKK El
Niňo Praha a Sten marketing Havlíčkův Brod.
Doškolení bude zahájeno v 15 hodin, předpokládané ukončení je ve 20 hodin. Sraz všech účastníků ve
14:30 hod. v místě konání utkání - Stadion mládeže Kotlářka, Na Kotlářce 1, 16000 Praha 6. Součástí
semináře bude i sledování TV utkání, mezi dvěma předními extraligovými družstvy. Účastníkům
doškolení bude prodloužena platnost licence o dalších 5 let.
Podle směrnice č.2/2011 je tento seminář poslední možností prodloužit si licenci u těch trenérů,
kterým byla v minulosti udělena platnost BO, která bude ke konci roku 2012 zrušena.
Zájemci o tuto akci ať se přihlásí do 3.12.2012 na e-mailové adresy:
novotnova@email.cz a chyba@cstv.cz

5. Nominace na KP jednotlivců dospělých
Ve zprávách č.10 byly zveřejněny kvóty na KP jednotlivců dospělých. Žádám REGIONÁLNÍ
SVAZY o zaslání nominací (včetně náhradníků) - po odehrání OP jednotlivců dospělých. Zaslat
prosím na mail pineckv@seznam.cz.
6. Upozornění
V posledním hracím termínu (19.11.2012) několik oddílů nesplnilo přesně definované podmínky o
zasílání SMS, výsledků a zápisů. Dále potom došlo k několika případům nezadávání předběžných
výsledků a vyplňování zápisů do systému. Jsem si vědom, že byl stanovený nějaký čas tolerance (první
polovina soutěže), musím ale konstatovat, že v tomto kole bylo této tolerance hodně zneužito. Doporučuji
všem oddílům, aby s požadovanými úkony seznámilo více svých členů a ti mohli případné absence
prvotně pověřených osob nahradit. Ve druhé polovině soutěže budu za takové prohřešky rozesílat
finanční postihy. Výmluvy nebudou akceptované.
Dále upozorňuji oddíly, které vyplňují zápisy při utkání v PC, že nestačí takový zápis odeslat, ale je třeba
ho vytisknout, nechat podepsat na určených místech, neskenovat a odeslat mailem, nebo vložit do obálky
a odeslat poštou. Zápisy bez podpisů jsou NEPLATNÉ. Tímto také potřetí a naposledy vyzývám
vedoucího družstva TJ Lomnice A, aby doručil do 26.11.2012 podepsaný zápis z utkání TJ Lomnice AKST K.Vary C. Nesplnění povinnosti bude řešeno dle S.Ř.
Martin Holeček
předseda STK

