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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.8| 2015/2016 

19. 01. 2016 

1. Doplnění žebříčku: 

VV na své schůzi dne 13.01.2016 schválil doplnění krajského žebříčku mužů 2014/2015: 

Kamil Šindelář (TJ Lomnice) – 15 N 

2. Plastové míčky: 

VV na své schůzi dne 13.01.2016 akceptoval současný stav v České republice a v jednotlivých 

krajích a přijal pro sezónu 2016/2017 závěr, že dojde k přechodu z celuloidových míčků na míčky 

plastové v rámci krajských soutěží. Soutěžní míčky budou schváleny ITTF a jejich výběr bude na 

jednotlivých oddílech. Vybraná značka bude následně uvedena v přihlášce do krajských soutěží. S 

ohledem na různorodost a jakost míčků není konkrétní značka krajským svazem doporučena. 

Uvedená změna se nedotýká regionálních soutěží. Regionální svazy sami rozhodnou, jakými míčky 

se bude v nadcházející sezóně v jednotlivých regionech hrát. 

3. Změna pořadatele KP jednotlivců dospělých: 

Z organizačních a technických důvodů dochází ke změně pořadatele Krajských přeborů jednotlivců 

dospělých pro sezónu 2015/2016. Nově jím je oddíl stolního tenisu TJ Strunal Luby. Časový 

harmonogram zůstává v nezměněné podobě a je zveřejněn včetně kompletních propozic na stránkách 

www.ping-pong.cz. VV oddílu TJ Strunal Luby děkuje za okamžité vyřešení situace. 

4. Změna pořadatele KP jednotlivců starších žáků: 

Z organizačních důvodů jsou přesunuty Krajské přebory jednotlivců starších žáků z KST Karlovy 

Vary do tělocvičny TJ Batesta Chodov, Smetanova 738, 357 35 Chodov. Propozice vyjdou v 

nejbližších dnech. 

5. Přílohy zpráv č.8 2015/2016: 

Součástí těchto zpráv je i aktualizovaný seznam akcí KKSST. 

6. Novinky ČAST: 

Nové směrnice týkající se udělování licencí a školení rozhodčích a poskytování cestovních náhrad 

najdete na této adrese: 

http://www.ping-pong.cz/asociace/dokumenty-asociace/ 

Kvóty Krajských svazů stolního tenisu pro Mistrovství České republiky mužů a žen 2016 najdete na 

této adrese: 

http://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2016/01/Kv%C3%B3ty-KSST.pdf 
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7. Společenský koutek: 

V měsíci lednu se dožívají životního jubilea: 

Jan Hric – TJ Jiskra Březová 55 let 

Jan Štěpán – TJ Slavoj Kynšperk 70 let 

Výkonný výbor KKSST přeje vše nejlepší, zejména hodně štěstí, pevné zdraví, dostatek životní 

pohody a taktéž hodně osobních i sportovních úspěchů. 

 

 JUDr. Ivan Dospíšil Mgr. Michal Janský Mgr. Jan Kořínek 

místopředseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 


