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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.16| 2019/2020 
 
  

1. Termín Konference 
  

Plánovaný termín letošní volební krajské konference se odkládá z 03.06.2020 na září 2020. V průběhu srpna 2020 budou 

předsedové oddílů a sportovních klubů řádně informováni o termínu konference spolu s pozvánkou a dalšími informacemi.  

  

2. Termíny a přípravy na sezónu 2020/2021 
  

01. - 30.06. 2020 aktualizace fotek v registru (starší 5 let) 

do 10.06.2020 přihlášky do soutěží ČAST + vklady 

do 15.06.2020 sestavit evidenční seznamy pro sezónu 2020/2021 (pokud bude nejvyšší družstvo hrát v soutěžích řízených   

ČAST) + poplatky (na účet KKSST) 

do 30.06.2020 sestavit evidenční seznamy pro sezónu 2020/2021 (pokud bude nejvyšší družstvo hrát v soutěžích řízených 

KKSST, RSST) + poplatky (na účet KKSST) 

do 15.07.2020 přihlášky do soutěží KKSST + vklady 

do 04.09.2020 soupisky u soutěží ČAST 

do 10.09.2020 soupisky u soutěží KKSST 

od 15.05.2020 možnost přestupů (do 14.02.2021) 

  

Přihlášky se podávají prostřednictvím formuláře v Registru ČAST. Po přihlášení do systému v menu KLUB / DRUŽSTVA 

KLUBU / PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE. 

Variabilní symboly, číslo účtu atd. najdete v ekonomických pravidlech KKSST. 

  

3. Hostování žen 
  

Z důvodu návrhu na změnu SŘ čl. 461.02 je do 27. 6. 2020 pozastaveno hostování do družstev žen. 

  

4. Studium trenérů licence B 
  

TMK ČAST vypisuje ve školním roce 2020/2021 nový běh studia trenérů licence B. Přihlášky je možné podávat v termínu do 

30. 6. 2020. Podrobnější informace ke studiu a přihláškám najdete na webových stránkách metodického webu ČAST. 

TMK ČAST doporučuje ligovým klubům, aby si na svoje stránky vložili link s odkazem na metodický web ČAST. 

https://metodika.ping-pong.cz/ 

  

5. Termínová listina KKSST 2020/2021 
  

Termínová listina bude zhotovena v návaznosti na termínový kalendář ČAST, který je přílohou těchto zpráv (+ rozpis 1. - 3. 

ligy mužů, 1. - 2. ligy žen). Z něj lze již vyčíst, že krajské dlouhodobé soutěže družstev budou začínat 28.09.2020. Od tohoto 

termínu se budou á 14 dní odvíjet další kola krajských soutěží. Víkendy mezi těmito soutěžemi budou vyplněny krajskými 

bodovacími turnaji všech kategorií, okresními přebory a republikovými bodovacími akcemi mládeže. Zde je potřeba se o 

pořadatelství řádně a včas přihlásit. Od 11.01.2021 se rozjede druhá půlka soutěží. Soutěže, stejně jako v ostatních letech, 

budou začínat dvojičkami.  

  

6. Rozšíření členské základny KKSST 
  

Dne 24.04.2020 došlo po splnění všech právních skutečností k registraci nového sportovního klubu TTC KARLOVARSKO 

2020, z. s., jehož předsedou se stal pan Jan ŽÁK. Mateřským svazem je RSST Cheb.  

  

7. Odložené MČR 
  

Do současných dnů nemáme definitivně potvrzené informace, zdali se odložené MČR mládeže, jak v kategorii jednotlivců, tak 

v kategorii družstev, budou konat. Komise mládeže ČAST dosud nerozhodla o náhradním termínu, pořadateli a o tom, zdali se 

tyto mistrovské akce vůbec uspořádají. Jakmile budeme mít nové potvrzené informace, obratem je sdělíme.  

  

 

 

https://metodika.ping-pong.cz/
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8. Rozpis soutěží KKSST pro sezónu 2020/2021 
  

Rozpis krajských soutěží bude vydán nejpozději do 20.06.2020. Komise STK předpokládá, že všechna družstva, která mají 

právo startu v krajských soutěžích (Divize, KP1, KP2), tedy ta setrvávající, sestupujíci a postupující, již dospěla k závěru, zdali 

svá družstva do těchto soutěží přihlásí či nikoli. Jakékoli změny je nutno bezodkladně oznámit předsedovi Komise STK 

emailem na adresu korinek.jan@volny.cz.   

  

9. Připomenutí novinek pro sezónu 2020/2021 
 

a) přihlášky na krajské turnaje předem (dle propozic) 

b) účast na KP mládeže podmíněna účastí na OP + 2 divoké karty za RSST 

  

10. Krajské žebříčky 
 

V příloze najdete finální podobu krajských žebříčků všech kategorií, které byly schváleny na schůzi VV v Lubech dne 

18.05.2020. 

 

11. Krajské soustředění  
 

Krajské soustředění v Toužimi se bude konat v řádném termínu od 20.7. do 26.7. 2020, pod vedením trenéra Aleše Svitáka. 

Doufejme, že se situace ohledně pandemie nezmění. 

 

 Tomáš Skála Jan Pěnkava Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 
 
V Lubech dne 26.05.2020 
 


