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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy |č.10| 2020/2021
1. Letní kemp mládeže
Výkonný výbor KKSST rozhodl o opětovném uspořádání letního tréninkového kempu v Toužimi v
přibližném termínu 25. - 30. 7. 2021 (bude upřesněno). Kemp se uskuteční opět pod vedením
renomovaného trenéra ČAST a za účasti kvalitních sparingových hráčů, podstatná část pobytu bude
financovaná KKSST. Rádi bychom předběžně zjistili zájem o tento kemp z řad pokročilých hráčů a
hráček ze všech mládežnických kategorií, přednost budou opět mít lépe umístění hráči a hráčky z každé
kategorie z posledního vydaného krajského žebříčku (počet míst je omezen). Předběžné přihlášky
posílejte do 15.6.2021 na e-mail rezac.bohumil@seznam.cz
2. Nominace na MČR družstev mládeže
Za současné výjimečné situace byl VV KKSST nucen provést nominace na plánované Mistrovství
České republiky družstev mládeže pouze podle “papírových” předpokladů, a to podle průměrných
hodnot nejlépe umístěných hráčů a hráček jednotlivých oddílů KV kraje v posledním vydaném
krajském žebříčku v roce 2020 v daných kategoriích. Jednoduché to bylo v obou dívčích kategoriích,
kde jak v kategorii starších žákyň, tak i dorostenek dominují hráčky TJ Lomnice, a tak nominace
připadly oprávněně právě tomuto oddílu. V kategorii starších žáků usnadnil nominaci ve prospěch SK
Toužim fakt, že jeho největší konkurenti z SKST Chodov a KST K. Vary se účasti na MČR zřekly.
Zato v kategorii dorostenců jsou dva hlavní zájemci o účast na MČR, a sice SK Toužim a TTC
Karlovarsko, kde nelze s téměř ročním odstupem určit posun kvality hráčů, proto se VV KKSST
rozhodl uspořádat v termínu 12.6.2021 kvalifikační turnaj mezi zmíněnými kluby s možnou případnou
účastí i dalších oddílů KV kraje, pokud to pandemická situace a opatření vlády umožní. Pořadatel akce
bude určen podle počtu účastníků, stejně tak hrací systém a další podrobnosti rozpisu soutěže, které
budou rozeslány účastníkům. Povoleno bude jen jedno tříčlenné družstvo z každého oddílu, prosíme
trenéry o zodpovědné posouzení výkonnosti hráčů především z nižších věkových kategorií (hrají hráči
narození r. 2003 a mladší).
Přihlášky včetně jmenovitých sestav tří hráčů a jednoho náhradníka posílejte do 30.5.2021 opět na emailovou adresu rezac.bohumil@seznam.cz
3. Doškolení trenérů
Martin Tonhauser zjistí termínové možnosti doškolení trenérů licence „C“ ve spolupráci s Romanem
Čechem.
Doškolení by mělo proběhnout na konci srpna 2021. Případní zájemci se nahlásí nejpozději do
15.6.2021 na
e-mailovou adresu martin.tony@centrum.cz.
4. Rozhodčí
Žádáme všechny zodpovědné vedoucí jednotlivých oddílů, aby již nyní zkontrolovali u rozhodčích
platnost licence „C“, popřípadě zavčasu zajistili doškolení přes e-learning.
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5. Oznámení
Ve věku 78 let zemřel dlouholetý člen oddílu stolního tenisu TJ Loket nad Ohří Jiří Bednář.
6. Společenský koutek
Jubileum oslavili v měsíci duben a květen:
Jaroslav NALEZENEC, TJ Luby - 60 let
Karel FENCL, TJ Sokol Velká Hleďsebe - 60 let
Zbyněk HELLMICH, TJ Sokol Velká Hleďsebe - 50 let
Jiří MINAŘÍK, TJ Sokol Velká Hleďsebe - 55 let
Jan Illich, SKST Cheb - 55 let
Josef ŠPALEK, TTC KARLOVARSKO - 55 let
Václav BABOR, TJ Ostrov - 60 let
Tomáš NOVÁČEK, SK Děravý pálky Jenišov - 55 let
Boris BJALONČÍK, TTC Sokolov - 70 let
Jiří NESMĚRÁK st., TJ Baník Vintířov - 50 let
Petr HULEŠ, SKST Chodov - 50 let
Bohuslav VÁLA, SKST Chodov - 65 let
Stanislav DOSTÁL, TJ Loket - 70 let
Jiří ŠAFÁŘ, TJ Baník Bukovany - 55 let
Všem oslavencům přeje VV KKSST vše nejlepší, hlavně zdraví a štěstí, rodinnou pohodu i
spokojenost a do dalších dnů spoustu osobních i sportovních úspěchů.
Ostatním příznivcům stolního tenisu přeje VV KKSST hlavně pevné zdraví a mnoho optimismu..

Tomáš Skála
předseda VV KKSST
V Lubech dne 19.05.2021

Jan Pěnkava
sekretář KKSST

Mgr. Jan Kořínek
předseda STK

