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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.17| 2019/2020 
  

1. Rozpis krajských soutěží 2020/2021 
V příloze najdete rozpis krajských dlouhodobých soutěží družstev pro sezónu 2020/2021. 
 
2. Postupová a sestupová varianta 2019/2020 
Postupy a sestupy družstev a v tomto ohledu složení jednotlivých krajských soutěží odpovídá postupové a sestupové 
variantě 2A = ze 3. ligy sestupuje 1 družstvo, do 3. ligy postupuje 1 družstvo, z Divize sestupuje 1 družstvo, z KP1 postupuje 
1 družstvo, z KP1 sestupuje 1 družstvo, z KP2 postupuje 1 družstvo, z KP2 sestupují 3 družstva.  
Podrobně na: https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2019/10/postupy-sestupy.pdf 
 
3. Vklady do soutěží pro sezónu 2020/2021 
Divize  Kč 1500,- 
KP1  Kč 1200,- 
KP2  Kč   800,- 
 
Vklady se zasílají na účet KKSST č. 2501152933/2010 Fio Banka, pod variabilním symbolem 34******07. Potvrzení o platbě 
zaslat na adresu korinek.jan@volny.cz  
Další info na: https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2018/06/eko-pravidla-kksst.pdf 
 
4. MČR mládeže 
Komise mládeže ČAST stanovila náhradní termíny pro MČR družstev a jednotlivců takto: 
22.08. – 23.08.2020 MČR družstev v Ostravě (SŽ + DOR) 
10.10. – 11.10.2020 MČR jednotlivců kategorie dorostu v Havířově 
05.12. – 06.12.2020 MČR jednotlivců kategorie mladšího žactva ve Světlé nad Sázavou 
19.12. – 20.12.2020 MČR jednotlivců kategorie staršího žactva v Praze 
 
Mistrovství republiky se sice budou konat v nové sezoně, ale samozřejmě hráči a hráčky budou do jednotlivých kategorií 
zařazeni podle jejich příslušnosti v nedokončené sezoně 2019/2020. 
 
5. Nadcházející sezóna vs. výsledky vs. zápisy 
V registru byly již nastaveny krajské soutěže pro sezónu 2020/2021. Průběžné výsledky již bude možné zadávat zcela 
online a potvrzovat je pomocí hesel vedoucích družstev. Zcela tak odpadá povinnost vypisovat zápisy ručně, poté je 
skenovat a zasílat ke kontrole a stejně tak zadávání výsledků v den utkání do 22:00 h. Zadání hesla vedoucím družstva 
představuje kontrolu správnosti vyplněného zápisu a jeho ověření v čase a místě konání mistrovského utkání. Komise STK 
proto doporučuje, nikoli nařizuje, aby oddíly/kluby zajistily výpočetní techniku pro domácí utkání (notebook, mobil, tablet) 
a vkládali pomocí registru zápisy online (během utkání nebo těsně po jeho skončení). Podmínkou je, aby vedoucí družstev 
měly z registru vygenerovaná hesla, tj. vstupy do registru. V tomto ohledu musí být v registru při vyplňování zápisu 
nastaven odlišný hlavní rozhodčí oproti vedoucímu družstva. Ze strany Komise STK jde o doporučení a ulehčení práce, 
nikoli o povinnost. Pokud někomu vyhovuje ruční vypisování zápisů, zatím není problém a tato varianta je stále 
akceptována. Ovšem zanedlouho bude online zadávání jediným způsobem.  
 
Manuál najdete zde: https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2018/09/N%C3%81VOD-NA-
VYPL%C5%87OV%C3%81N%C3%8D-Z%C3%81PISU-ONLINE-skoleni-2018-1.pdf 
 
6. Prodloužení platnosti trenérské licence „C“  
V souladu s rozhodnutím VV ČAST došlo k automatickému prodloužení trenérské licence C, která končila k 30.06.2020. 
V tomto ohledu bude doškolení trenérů „C“, které mělo být uspořádáno v červnu 2020 ze strany KKSST, přeloženo na 
závěr sezóny 2020/2021. V registru bude platnost licence automaticky prodloužena.  

 Tomáš Skála Jan Pěnkava Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 
V Lubech dne 11.06.2020 

https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2019/10/postupy-sestupy.pdf
mailto:korinek.jan@volny.cz
https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2018/06/eko-pravidla-kksst.pdf
https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2018/09/N%C3%81VOD-NA-VYPL%C5%87OV%C3%81N%C3%8D-Z%C3%81PISU-ONLINE-skoleni-2018-1.pdf
https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2018/09/N%C3%81VOD-NA-VYPL%C5%87OV%C3%81N%C3%8D-Z%C3%81PISU-ONLINE-skoleni-2018-1.pdf

