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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.2| 2015/2016 

05. 09. 2015 

1. Oprava rozlosování Divize: 

1.Omylem byl uveden v rozlosování datum 07.02.2016 – správně je 13.02.2016. 

2.Utkání č. 93 je správně takto: TJ Ostrov A – TJ Jiskra Březová A (začátek 14:00 h) 

3.Utkání č. 94 je správně takto: TJ Ostrov B – TJ Slovan K. Vary A (začátek 14:00 h) 

Kompletní správné rozlosování je uvedeno na stránkách www.stis.ping-pong.cz, kde jsou mimojiné 

uvedeni i vedoucí družstev, adresy heren, kontakty atd. 

2. Informace administrátora KKSST z registru ČAST: 

Oddílové správce registru s dostatečným časovým odstupem informuji o nutnosti výměny fotografií u 

osob, kteří mají v registru uvedenou první registraci dne 01.10.2011 a starší. Jedná se o datum, který 

je uveden u osoby v řádku „Fotku změnil“. Tento údaj se dohledá po přihlášení do registru v záložce 

Klub, podzáložka Osoby klubu, u jednotlivých hráčů je vpravo ikonka sloužící k editaci, na které je 

potřeba kliknout a v posledním řádku je možné dohledat datum první registrace. Pokud zde bude 

uveden shora uvedený datum, případně starší, je nezbytné v termínu 15.06.2016 – 15.07.2016 

fotografii vyměnit za aktuální. 

3. Soupisky: 

Vedoucí družstev případně oddílové správce upozorňuji na blížící se datum k vytvoření soupisek, 

tento datum je do 10.09.2015. 

4. Web ping-pong.cz: 

V současné době zatím nedošlo ze strany administrátora webového portálu k vytvoření 

požadovaných záložek a tak bude většina informací průběžně vkládána do záložky Zprávy. Náprava 

se očekává v průběhu září 2015. 

5. Akce KKSST - pořadatelství: 

V příloze najdete aktuální stav zájemců pro uspořádání jednotlivých turnajů. 

6. Přestupy: 

V příloze najdete přestupy schválené ČÁST, KKSST a jednotlivými regiony. 

7. Změna jednatele: 

Ve funkci jednatele klubu KST Cheb. Nově jím je Jiří Sucharda (namísto dosavadního Jana Illicha), 

bytem Májová 104/31, Cheb 35002, mobil: 604192921, e-mail : sucharda1@post.cz 
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