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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.06| 2017/2018 

19. 12. 2017 

1. Pokuty STK: 

STK uděluje pokutu družstvu TJ Slovan Karlovy Vary „B“ ve výši Kč 100,-- za nedodržení 

Rozpisu krajských soutěží bod 21 (družstvo neodeslalo naskenovaný zápis o utkání ke kontrole 

nejpozději první pracovní den, Divize – 10. kolo) v souladu s rozpisem soutěží v návaznosti na 

soutěžní řád čl. 704.01. Pokuta je splatná do 3 týdnů od vydání těchto Zpráv. Číslo účtu 

2501152933/2010, VS 3440300114. Doklad o zaplacení pokuty zaslat poštou nebo mailem 

předsedovi STK. 

 

2. Pozastavení závodní činnosti: 

STK pozastavuje závodní činnost níže uvedeným družstvům, která v předepsaném termínu splatnosti 

neuhradila pokutu uloženou ve Zprávách KKSST č. 5 2017/2018 za nedodržení povinností 

vyplývající z rozpisu krajských soutěží, případně v uvedeném termínu nezaslali potvrzení o úhradě 

pokuty na adresu předsedy STK.  

 

TJ Sokol Velká Hleďsebe A 

TJ Sokol Velká Hleďsebe B 

SKST Cheb B 

TJ Slavoj Kynšperk A 

 

Komise STK připomíná postiženým družstvům, že administrativa spojená s pozastavením závodní 

činnosti je zcela nadbytečná a otravná. STK to proto vnímá jako lajdáctví. Proto STK vyzývá dotčená 

družstva k řádnému plnění svých soutěžních a oddílových povinností. 

3. Odklad utkání: 

Mistrovské utkání Divize ze dne 09.12.2017 mezi TJ Sokol Velká Hleďsebe A a TJ Batesta Chodov 

A bylo odloženo z důvodu zásahu vyšší moci, kdy po zahájení utkání došlo k výpadku elektrické 

energie, která zapříčinila přerušení utkání na dobu delší než 1 hodinu. Elektřina byla opět dodána až 

v odpoledních hodinách. Z uvedeného důvodu se souhlasem STK dojde k odkladu utkání, jenž bude 

odehráno do konce prosince 2017 v náhradním termínu. Dotčená družstva jsou poučena o dalším 

postupu. 

4. Informace STK k uloženým pokutám: 

S ohledem na efektivitu ukládaných pokut se s účinností od 01.01.2018 zkracuje doba splatnosti u 

uložených pokut na 7 dní od vydání Zpráv. Uvedené bylo projednáno a schváleno na schůzi VV 

KKSST dne 13.12.2017. 
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5. Dotace MŠMT – Můj klub 2018: 

Ministerský dotační projekt pro rok 2018 Můj Klub a jeho podmínky najdete na stránkách ping-

pong.cz a dále v záložce KV kraje – Dokumenty. Termín pro podání žádosti je do 29.12.2017. 

Jednou z mnoha podmínek, avšak pro náš kraj tou nejdůležitější je podmínka minimálního počtu 12ti 

dětí. 

6. Společenský koutek: 

V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea 

 

Karel Beníšek – TJ Baník Sokolov 65 let 

Milan Holubek – KST Karlovy Vary 65 let 

 

Všem oslavencům přejeme vše nejlepší, zejména hodně zdraví a štěstí, spousty pohody, životní a 

rodinné pohody a v neposlední řadě spousty sportovních úspěchů.  

 

Krásné a pohodové Vánoce, hodně štěstí, zdraví, dostatek rodinné i životní pohody a taky spousty 

sportovních úspěchů do nového roku přeje Vám všem výkonný výbor KKSST. 

 

 Tomáš Skála Mgr. Michal Janský Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 


