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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.6| 2015/2016 

28. 11. 2015 

1. Žádost předsedy STK a KK: 

Žádáme tímto vrchní rozhodčí, aby při zpracování závěrečné zprávy z krajských bodovacích turnajů 

řádně zadokumentovali evidenci zúčastněných, zejména správnou oddílovou příslušnost, jméno a 

příjmení jednotlivých hráčů. V některých zprávách jsou jisté nedostatky. Závěrečná zpráva by měla 

být v kompletní podobě, tj. skupiny a vyřazovací část jednotlivých soutěží, prezentace, závěrečné 

pořadí, výsledná hodnotící zpráva. Za respektování této žádosti předem mnohokrát děkujeme. V 

případě potřeby je možné se spojit s předsedou klasifikační komise, se kterým domluvíte konkrétní 

podobu pro potřeby klasifikace hráčů. 

2. Evidence karet u mládeže: 

V návaznosti na Zprávy KKSST č. 14 2014/2015 bod 9 z důvodu doplnění směrnice ČAST 2/2012 

jsou evidovány udělené žluté karty z krajských bodovacích turnajů mládeže. Stav k 30.11.2015: 

Jakub Visinger – TJ Baník Vintířov – 1 žlutá 

Klára Kárová – TJ Lomnice – 1 žlutá 

Případné postihy za tyto přestupky jsou uvedeny ve výše uvedených Zprávách. 

3. Informovanost členské základny: 

I nadále bude využíván internetový portál www.ping-pong.cz k informovanosti členské základny, 

kde budou prezentovány a zveřejňovány propozice, výsledky, zprávy KKSST a podobný či jinak 

důležitý materiál určený stolním tenistům a jednotlivým oddílům. Žádáme proto všechny, aby tuto 

informaci vzali na vědomí a využívali tento portál v rámci zjednodušení informovanosti v co největší 

míře. 

4. Společenský koutek: 

V měsíci listopad se dožívají jubilea: 

- Oldřich Kurfürst TJ Spartak Horní Slavkov 60 let 

V měsíci prosinec se dožívají jubilea: 

- Jaroslav Hrčka KST Cheb   60 let 

- Eva Švecová  KST Cheb   75 let 

- František Lesák TJ Baník Svatava  55 let 

- Pavel Haluška  TJ Slavoj Kynšperk  75 let 

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

pohody a taktéž hodně osobních i sportovních úspěchů. 

 

 

http://www.ping-pong.cz/
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5. Přání: 

Výkonný výbor KKSST přeje všem stolním tenistům, oddílovým funkcionářům a jejich rodinám 

krásné a pohodové svátky vánoční, zejména hodně spokojenosti a klidu v kruhu rodinném a do 

nového roku přeje pevné zdraví, hodně štěstí a spoustu osobních a sportovních úspěchů. 

6. Nasazovací žebříček mládeže k 01.12.2015: 

Přílohou těchto Zpráv je nasazovací žebříček mládeže ke dni 01.12.2015. Též bude k dispozici na 

stránkách www.ping-pong.cz. Pořadatelé následných akcí budou čerpat z tohoto žebříčku. 
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