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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.4| 2015/2016 

13. 10. 2015 

1. Informace STK: 

Po vyhodnocení prvních zápasů žádám všechny vedoucí družstev, aby zasílaly naskenované nebo 

vyfotografované zápisy v co možná nejlepší kvalitě. Dále upozorňuji a apeluji na řádně vyplněné 

zápisy utkání, včetně početních stavů a součtů. Zároveň dbejte potřebné pozornosti při vyplňování 

zápisů v registru. Je nezbytné vyplnit všechny příslušné kolonky, včetně rozhodčích a herny. 

2. Projednání připomínky TJ Baník Svatava „A“ v KP2 předsedou STK: 

(utkání TJ Loket „B“ vs. TJ Baník Svatava „A“). 

Předseda STK se uvedenými připomínkami zabýval a po vyhodnocení dospěl k tomuto závěru: 

a) Nedostatečný počet ohrádek v loketské herně byl konzultován jednatelem oddílu s předsedou 

STK před zahájením sezóny, kdy jeho žádosti v rámci bodu č.4 rozpisu krajských soutěží bylo 

vyhověno jako výjimka. 

b) Absence počítadel stavu zápasů je přestupkem, který je v rozporu s bodem č.4 rozpisu krajských 

soutěží, kdy tento s ohledem na stupeň provinění řeším domluvou. 

3. Stanovisko předsedy STK na podnět p. Nerada předsedy TJ Baník Svatava: 

Součástí těchto zpráv je příloha: Stanovisko STK.pdf. 

4. Usnesení 14. Konference KKSST: 

Součástí těchto zpráv je příloha: Usnesení 14. konference KKSST.pdf. 

5. Klasifikační pravidla pro sezónu 2015/2016: 

Součástí těchto zpráv je příloha: 

 Klasifikační pravidla 2015-2016(dospelí).pdf  

 Klasifikační pravidla 2015-2016(mládež).pdf 

6. Termínová listina akcí KKSST k 10.10.2015: 

Součástí těchto zpráv je příloha: akce-KKSST-2015-2016.xlsx. 

7. Seznam trenérů a rozhodčích Karlovarského kraje k 30.9.2015: 

Součástí těchto zpráv je příloha: Trenéři-rozhodčí.pdf. 

8. Předseda KTR upozorňuje: 

Všichni, kdo složí rozhodcovské zkoušky přes internet (E-learning), jsou povinni poslat obratem 

vyrozumění s kopií certifikátu na e-mail předsedy KTR - JUDr. Ivana Dospíšila. 
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9. Hledáme budoucí olympioniky: 

Ve dnech 5. a 6.12 proběhne v Lubech tréninkový kemp, mladšího žactva, projektu HLEDÁME 

BUDOUCÍ OLYMPIONIKY. Propozice budou dodány co nejdříve. 

10. Zařazení hráčů do krajského žebříčku: 

Výkonný výbor na své schůzi 7.10.2015 schválil zařazení níže uvedených hráčů do krajského 

žebříčku. 

 Gavlas Antonín ml. 1N KST Cheb 

 Žák Jan 3N SRN 

11. Kvóty na krajský přebor jednotlivců dospělých 30.1.2016: 

Výkonný výbor na své schůzi 7.10.2015 schválil kvóty na krajský přebor jednotlivců dospělých 

30.1.2016: 

 KV 13 

 SO 10 

 CH 9 

Regionální VV zašlou nominované hráče + náhradníky obratem po konání OP jednotlivců dospělých. 

12. Výzva výkonného výboru č.2: 

Vážení sportovní přátelé, z výzvy VV č.1 jste jistě byli seznámeni s rozhodnutím Milana 

Franka, člena VV a předsedy klasifikační komise odstoupit  s okamžitou platností  22.7.2015 z 

výkonného výboru a funkce klasifikátora. Výkonný výbor bezprostředně o tom informoval 

členskou základnu krajské organizace právě výzvou č. 1. Tam vyzýval zájemce o tuto práci se 

stručným obsahem náplně práce klasifikátora. Uplynuly již více jak dva měsíce a zájemce 

bohužel žádný. Rozběhly se soutěže a řada turnajů, které nemá kdo hodnotit. Časem bude 

situace o to náročnější při zajišťování výsledků již proběhlých akcí. Když nebudou akce 

hodnoceny, dá se s jistotou předpokládat, že budou těžko řešitelné problémy se sestavením 

žebříčků. Jistě nemusím zdůrazňovat, jak jsou žebříčky důležité pro následující sezónu. Také 

je ohrožena finančně dotovaná bodovací soutěž mládeže všech kategorií. 

Výkonný výbor věří, že situace bude brána vážně a že se pro výkon této funkce nějaký zájemce 

co nejdříve přihlásí. 

13. Medaile k 90.výročí založení st. tenisu v Československu: 

Medaile udělena ČASTem: Josef Klátil, Václav Drozda. 

10 zástupců KV kraje, kteří dostanou medaili za dlouholetou aktivitu ve stolním tenisu: 

 Karel Duchoslav TJ Slovan Karlovy Vary 

 Oldřich Volf TJ Slavoj Kynšperk 

 Pavel Haluška TJ Slavoj Kynšperk 

 Josef Machač TJ Jiskra Aš 

 Karel Malý st. Tj Jiskra Aš 

 Milan Špryňar TJ Strunal Luby 

 MUDr. Anton Gavlas st. KST Cheb 

 Ing. Josef Vohlídal TJ Sokol Velká Hleďsebe 

 Luboš Wildhaber TJ Baník Sokolov 

 Gabriel Kalanyos TJ Batesta Chodov 
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14. Společenský koutek: 

V měsíci říjnu se dožívá jubilea: 

 Miroslav Benedik, KST Karlovy Vary, 55 let  

 Ivan Žaloudík, KST Karlovy Vary, 50 let 

 Ivan Vysocký, TJ Ostrov, 55 let 

 Jiří Ženíšek, SK Toužim, 50 let 

Výkonný výbor KKSST přeje vše nejlepší, zejména hodně štěstí, pevné zdraví, dostatek životní 

pohody a taktéž hodně osobních i sportovních úspěchů. 

 

 Josef Klátil Mgr. Michal Janský Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 


