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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.5| 2018/2019 

10. 12. 2018 

1. Doplnění krajského žebříčku mužů: 

S ohledem na přestup z TTC Libín Prachatice do TJ Jiskra Aš a doložení výsledků se dodatečně 

zařazuje níže uvedený hráč do Karlovarského krajského žebříčku mužů 2017/2018 takto: 

Le Quang TRUNG – TJ Jiskra Aš  61-70 N 

2. Pokuty STK: 

Komise STK uděluje pokutu ve výši Kč 200,- družstvu SKST Cheb „B“ z důvodu nerespektování 

bodu č. 21 Rozpisu krajských soutěží pro sezónu 2018/2019 za pozdě zaslané zápisy v elektronické 

podobě ke kontrole v rámci Divize (6. a 7. kolo). Splatnost pokuty je do 7 (sedmi) dnů od vydání 

těchto zpráv na účet KKSST č. 2501152933/2010, VS: 3440201414. 

Komise STK uděluje pokutu ve výši Kč 100,- družstvu TJ Slavoj Kynšperk „A“ z důvodu 

nerespektování bodu č. 21 Rozpisu krajských soutěží pro sezónu 2018/2019 za nevložení výsledků 

utkání do 22:00 h v hrací den v rámci Divize (8. a 9. kolo). Splatnost pokuty je do 7 (sedmi) dnů od 

vydání těchto zpráv na účet KKSST 2501152933/2010, VS: 3440900614. 

Komise STK uděluje pokutu ve výši Kč 100,- družstvu TJ Baník Sokolov „B“ z důvodu 

nerespektování bodu č. 21 Rozpisu krajských soutěží pro sezónu 2018/2019 za nevložení výsledků 

utkání do 22:00 h v hrací den v rámci KP2 (10. a 11. kolo). Splatnost pokuty je do 7 (sedmi) dnů od 

vydání těchto zpráv na účet KKSST 2501152933/2010, VS: 3440901314. 

3. Aktualizace kontaktů: 

Výkonný výbor KKSST odkazuje na splnění oddílových/klubových povinností vyplývajících ze 

Zpráv KKSST č. 3 2018/2019 a opětovně žádá o zaslání kompletních aktuálních kontaktů na adresu 

korinek.jan@volny.cz. Do současné doby splnily pouze TJ Baník Sokolov, TJ Ostrov a TJ Batesta 

Chodov. 

4. Problematika GDPR: 

Výkonný výbor KKSST připomíná povinnost oddílovým správcům, aby do konce roku 2018 zajistili 

souhlas s poskytováním osobních údajů svých členů (u osob mladších 18ti let souhlas zákonných 

zástupců) vůči správci registru ČAST a tento v naskenované podobě ve formátu PDF vložil ke 

konkrétní osobě. Postup je prostřednictvím záložky „Přihláška k registraci“ – „GDPR“. Nesplnění 

této povinnosti vede ke smazání platné registrace této osoby (v jakémkoli postavení – hráč, člen, 

funkcionář) a tudíž nemožnost nastoupit v jakémkoli utkání (nebude na soupisce a nesmí startovat na 

turnajích). Závěrem, aby registr potažmo ČAST mohl spravovat jakékoli osobní údaje, je potřeba k 

tomu souhlas dotčené osoby. Uvedený postup se řídí platnými právními předpisy České republiky. 
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5. Kritéria pro účast na Letní olympiádě dětí a mládeže 2019 v Libereckém kraji: 

Nominace na LODM je v kompetenci Výkonného výboru KKSST. Tento na své schůzi dne 

17.10.2018 stanovil kritéria, která budou zohledněna v rámci nominace závodníků. Kvóta pro LODM 

v kategorii stolního tenisu je stanovena na 2 mladší žáky, 2 mladší žákyně, 2 starší žáci, 2 starší 

žákyně. Doprovázet je budou 2 trenéři. Nominačním hlediskem budou výsledky krajských přeborů 

jednotlivců patřičné věkové kategorie, dále výsledky TOP12 a žebříčkové postavení (nejaktuálnější 

průběžné pořadí před odesláním nominace). Jeden závodník má právo odehrát pouze 1 věkovou 

kategorii. Dojde-li k situaci, že mladší hráč by mohl reprezentovat kraj jak ve starších, tak v 

mladších, bude v rámci nominačních pravidel zařazen pouze do kategorie mladších.  

 

LODM se koná v termínu 23. – 28. června 2019. Po dobu akce je účast nominovaných hráčů = 

krajských reprezentantů, povinná. Dopravu tam i zpět zajišťuje Karlovarský kraj prostřednictvím 

Krajského úřadu. Všichni účastníci LODM budou opět vybaveni krajským nástupovým oblečením. 

Individuální odjezd z akce může být předem domluven ve čtvrtek 27. června 2018 po oficiálním 

zakončení v cca 20:00 h (např. z důvodu páteční účasti dětí na předání vysvědčení ve školách nebo z 

důvodu odjezdu na letní dovolenou). Další informace budou rozeslány v příštích zprávách. 

6. Společenský koutek: 

V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea 

Miroslav Šťovíček – NK BFB Bochov 50 let 

Vítězslav Bartoš – TJ Baník Vintířov 60 let 

KKSST přeje všem jubilantům vše nejlepší, zejména hodně zdraví a štěstí, dostatek elánu a životní 

pohody a v neposlední řadě hodně osobních a sportovních úspěchů. 

Výkonný výbor KKSST stejně tak přeje všem stolním tenistům a jejich rodinám, krásné prožití 

vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí, zdraví a úspěchů na poli stolního tenisu. 

 

 

 Tomáš Skála Mgr. Michal Janský Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 


