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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.11| 2015/2016 

22. 04. 2016 

1. Pokuty STK: 

STK uděluje pokutu družstvu KST CHEB B ve výši Kč 200,- (2 x 100,-) za nedodržení Rozpisu 

krajských soutěží bod č. 21 (pozdě zaslaný zápis utkání, KP1 21. a 22. kolo) v souladu s platným 

sazebníkem pokut. Pokuta je splatná do 3 týdnů od vydání těchto Zpráv. Číslo účtu 78-

2460100247/0100, VS 3440201414. Doklad o zaplacení pokuty zaslat poštou nebo mailem 

předsedovi STK. 

2. Výsledky krajských soutěží: 

Krajské soutěže řízené KKSST prostřednictvím své STK jsou po závěrečném kole schválené a jejich 

konečná tabulka je přílohou těchto Zpráv. Z tabulky je též patrné, která družstva postupují i sestupují. 

Družstva, která nevyužijí právo postupu, nechť informují předsedu STK na email 

korinek.jan@volny.cz nejpozději do 01.05.2016. 

3. Postup z OP do KP2: 

STK žádá předsedy jednotlivých RSST, aby nejpozději do 15.05.2016 informovali předsedu STK 

KKSST na email korinek.jan@volny.cz, o závěrečném stavu okresní dlouhodobé soutěže družstev 

mužů a dále aby předali informace o družstvu, které projevilo postupové ambice do KP2 pro sezónu 

2016/2017, včetně kontaktních údajů na vedoucího družstva, případně předsedu/jednatele 

oddílu/klubu. 

4. Informace VV KKSST: 

Výkonný výbor na své schůzi dne 13.04.2016 projednal návrh předsedy STK na ujednocení herního 

systému na akcích TOP12 ve všech věkových kategoriích. Od sezóny 2016/2017 bude tato akce 

hrána dvou stupňovým skupinovým systémem a to ve 2 skupinách po 6 hráčích (i při menším počtu 

stále 2 skupiny). Tento systém bude vždy uveden v propozicích. Vrchní rozhodčí tak ztrácí možnost 

volby jiného systému v návaznosti na počet účastníků či při plné účasti. 

5. Seznam trenérů a rozhodčích aktualizovaný k 10.04.2016: 

Součástí těchto zpráv je seznam trenérů a rozhodčích Karlovarského kraje aktualizovaný 

k 10.04.2016. 

Připomínám povinnost všech, kteří získají novou licenci nebo licenci obnoví, aby potvrzení o složení 

zkoušky zaslali na mail: ak.dospisil@volny.cz. 

6. Hodnocení krajských soutěží: 

Součástí těchto zpráv je formulář pro hodnocení krajských soutěží. Všechny oddíly/kluby zašlou toto 

hodnocení do 30.5.2016 na adresu předsedy STK. Hodnocení za oddíl, nikoli za družstvo. 

  

mailto:korinek.jan@volny.cz
mailto:korinek.jan@volny.cz
mailto:ak.dospisil@volny.cz


KKSST ZPRÁVY |č.11| 2015/2016 STRANA | 2 

7. Informace administrátora KKSST – OBNOVA REGISTRACE - DŮLEŽITÉ: 

V dostatečném předstihu, nicméně bylo již zveřejněno ve Zprávách č. 2 2015/2016, celou členskou 

základnu karlovarského kraje, zejména pak oddílové správce, informuji o povinnosti obnovy 

registrace u hráčů, kteří mají registraci delší jak 5 let (čl. 405.01 písm. a soutěžního řádu – kapitola 4 

– registrační a přestupní řád). Stav se odvíjí od zavedení registru, kdy byly před 5ti lety hromadně 

evidovány osoby = hráči do elektronické podoby v rámci registru. Každá jednotlivá registrace je 

zpoplatněna částkou Kč 100,--. Uvedená částka bude zaslána na účet KKSST č. 78-

2460100247/0100. Zejména se bude jednat o výměnu stávající fotografie hráče za aktuální (max. 1 

rok starou). U dotčených vyplývá povinnost nastoupit do nové sezóny (od 01.07.2016) se schválenou 

obnovou registrace. V průběhu července bude provedena kontrola. Odpovědnost za splnění této 

podmínky nesou předsedové/jednatelé odílů/klubů. V případě zjištění nedostatků, nebudou schváleny 

evidenční seznamy pro nadcházející sezónu.  

 

POSTUP v registru: 

1. Po přihlášení do registru – záložka „Přihláška k registraci“ – podzáložka „Obnova registrace“ 

2. Následuje výběr hráče – „Pokračovat“ 

3. Provede se kontrola, úplnost a aktuálnost údajů 

4. Pod fotografií hráče se klikne na „Vložit fotku“ a provede se nahrání nové aktuální fotografie. 

5. V dalším kroku je potřeba aktualizované údaje odeslat 

6. Následuje vytištění papírového formuláře, tento opatřit podpisy a razítkem oddílu 

7. V poslední fázi papírový formulář (v elektronické nebo papírové podobě) zaslat na adresu 

korinek.jan@volny.cz nebo Mgr. Jan Kořínek, U Koupaliště 801, 357 35 Chodov a to včetně 

dokladu o zaplacení obnovy registrace.  

 

 Ideální bude, a předem za to děkuji, pokud to oddílový správce potažmo předseda/jednatel 

oddílu/klubu zašle za celý oddíl/klub najednou (jedno potvrzení o platbě za všechny, všechny 

formuláře) 

 Termín je stanoven do 30.06.2016. 

 

Jak zjistím, kterých osob = hráčů se to týká? 

 Jakmile se oddílový správce přihlásí do registru, v záložce „Klub“ a podzáložce „Osoby 

klubu“ se mu rozbalí nabídka všech hráčů = osob v oddíle. V jednotlivých řádcích u hráčů 

jsou vpravo ikonky „tužky“. Na tu kliknout a na stránce hráčské karty sjet dolů, kde je 

podstatný termín uvedený v řádku „Fotku změnil“. Pokud je tento termín k 01.07.2016 starší 

5ti let, je potřeba provést u tohoto hráče obnovu registrace. 

8. Analýza plastových míčků: 

V současné době stále probíhá analýza plastových míčků pro potřeby KKSST. S vítězem této analýzy 

se budou hrát akce jednotlivců, jejichž pořadatelem je KKSST (např. krajské přebory, TOP 12, pohár 

KKSST apod.). Krajské soutěže družstev (tj. KP2, KP1 a Divize) a krajské bodovací turnaje se budou 

hrát od sezóny 2016/2017 plastovými míčky *** schválenými ITTF dle rozhodnutí a výběru 

jednotlivých oddílů/klubů, potažmo pořadatelů. Každý oddíl má právo vybrat si svého favorita pro 

své akce a svá domácí utkání. 
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9. Přípravy nové sezóny: 

Všichni předsedové (jednatelé) oddílů (klubů), ať již sami nebo prostřednictvím svých oddílových 

správců, zajistí vyhotovení evidenčního seznamu do 30.06.2016 v Registru. Tomuto úkonu bude 

ovšem předcházet obnova registrace hráčů, který se dotýká 5ti letá obnova. Součástí 

evidenčního seznamu jsou i evidenční poplatky, které se zasílají na svaz podle nejvýše přihlášeného 

družstva, tj. 3. liga a výše = ČAST, krajské soutěže = KKSST, regionální soutěž = příslušný RSST. 

Výše evidenčních poplatků je beze změn, tj. 200,- dospělý; 100,- mládež. Potvrzení o úhradě 

evidenčních poplatků zašlou předsedové (jednatelé) na příslušné adresy, u KKSST předsedovi STK 

korinek.jan@volny.cz  

 

Termín pro přihlášky do krajských soutěží (KP2, KP1, Divize) pro nadcházející sezónu 2016/2017 je 

stanoven nejpozději do 15.07.2016 a to pouze ELEKTRONICKY prostřednictvím registru.  

 

Postup při tvorbě elektronické přihlášky do krajské soutěže v registru: 

1. Nejprve se musí nadefinovat hrací místnost – tj. po přihlášení oddílového správce do registru 

– záložka „Klub“ – podzáložka „Hrací místnost“ (někdo má již nadefinované z loňské sezóny, 

není třeba dělat znovu, proto lze přejít rovnou k bodu 6) 

2. Následuje „přidat hrací místnost“ 

3. Vyplní se jednotlivé řádky a formulář se uloží. 

4. Následuje vložení nákresu haly (stačí nakreslit náčrtek na papíře, posléze ho naskenovat jako 

obrázek s koncovkou *.jpg a vložit) 

5. Následně odeslat schvalujícímu orgánu, který koresponduje se zasíláním evidenčních 

poplatků, který rozhodne o schválení herny či nikoli.  

6. Následuje přihláška do soutěže – záložka „Klub“ – podzáložka „Družstva klubu“ 

7. Kliknout na „přihláška do soutěže“ a vyplnit všechna políčka ve formuláři. Požadavky, např. 

na shodný los vyplnit do políčka „požadavky STK“. Nezapomenout na stoly, míčky apod. 

Poté odeslat. 

8. Poté zaplatíte příslušný vklad do soutěže a doklad o zaplacení zašlete v elektronické podobě 

na korinek.jan@volny.cz. 

Na problematiku přestupů a tvorby soupisek odkazuji na Zprávy č. 10 2014/2015 případně na 

soutěžní řád.  

Další informace k nadcházející sezóně budou obsaženy v dalších Zprávách. 

 

 

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

místopředseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 
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