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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.12| 2015/2016 

15. 05. 2016 

1. Školení rozhodčích lic. C: 

TMK PKSST pořádá školení trenérů licence C v Plzni v termínech 28.-29.5.2016 a 18.-19.6.2016. 

Místo, program a časový rozvrh bude uveden na pozvánce pro předem přihlášené. Dne 19.6.2016 

proběhne seminář trenérů licence C. Přihlášky posílejte na předsedu TMK: vlcekjarda@email.cz 

2. Změny soutěžního řádu: 

V příloze zasíláme změny Soutěžního řádu stolního tenisu. Konference ČAST schválila dne 3.4.2016 

změny a doplňky Soutěžního řádu stolního tenisu platného od 15.5.2012. Dodatek vstupuje v platnost 

dnem zveřejnění na webu ČAST. Změny jsou pro lepší orientaci označeny barevně. 

3. Pozastavení závodní činnosti: 

S ohledem na nezaplacení pokuty dle bodu č. 1 Zpráv KKSST č. 11 2015/2016 (splatnost do 

15.05.2016) se pozastavuje závodní činnost družstvu KST Cheb „B“. Náhradní termín je stanoven do 

30.05.2016. Nebude-li pokuta zaplacena a doklad o zaplacení zaslán na adresu předsedy STK, 

nebude družstvo připuštěno v nadcházející sezóně 2016/2017 do krajských soutěží. 

4. Stanovisko ke kolizi termínů: 

Dne 30.04.2016 došlo ke kolizi termínů, kdy byly pořádány 2 akce, jednak MČR dorostu v Čeladné a 

Krajské kolo ZPČ poháru dospělých v Kynšperku n/O. Uvedená kolize byla způsobena ČAST, kdy 

posunuli termín MČR o týden později. Komise STK se tuto informaci dozvěděla v okamžiku, kdy již 

byly zveřejněny propozice obou akcí. Na změnu s ohledem na vznik dalších možných problémů 

v termínové listině ČAST, Karlovarského a Plzeňského kraje již nebylo možno adekvátně reagovat. 

Uvedená kolize se tak týkala 4 hráčů KV kraje (Hobl, Žaloudík, Partyngl, Vysocká), kteří se 

zúčastnili MČR dorostu. Absence dalších na krajském kole ZPČ poháru je tak čistě vizitkou 

individuálního přístupu jednotlivců a oddílů.  

Též v sezóně 2015/2016 došlo k několika kolizím v rámci pořadatelství mládežnických akcí ve 

spolupráci s Plzeňským krajem. Příčinou tohoto je nástup nového předsedy STK PKSST, který ať již 

úmyslně nebo nevědomky nereagoval na zaslanou termínovou listinu ze strany STK KKSST k 

doladění termínů. Komise STK KKSST v nadcházející sezóně vyvine větší úsilí pro vylepšení 

harmonizace jednotlivých akcí, byť není viníkem předešlého stavu. 

5. Hodnocení krajských soutěží: 

Komise STK připomíná oddílům/klubům termín pro zaslání formuláře „Hodnocení soutěží“ za 

sezónu 2015/2016, který je stanoven do 30.05.2016. Tuto povinnost zatím splnily pouze 

oddíly/kluby: TJ Spartak Horní Slavkov, TJ Loket, TJ Slavoj Kynšperk, TJ Jiskra Březová, KST 

Karlovy Vary, SK Merklín a TJ Batesta Chodov. Vzor formuláře je na stránkách ČAST nebo jako 

příloha Zpráv KKSST č. 11 2015/2016. 

 JUDr. Ivan Dospíšil Mgr. Michal Janský Mgr. Jan Kořínek 

místopředseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 
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