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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.13| 2015/2016 

25. 05. 2016 

1. Výběr plastových míčků: 

VV KKSST na své mimořádné schůzi dne 18.05.2016 schválil výběr plastových míčků pro sezónu 

2016/2017 a další v návaznosti na provedenou analýzu ze strany STK KKSST. Zvoleným míčkem se 

stal plastový bezešvý míček zn. KINGNIK 40+ *** bílé barvy (ITTF approved). Samotná analýza je 

přílohou těchto Zpráv. S těmito míčky se budou hrát krajské akce jednotlivců. Tímto není dotčeno 

právo oddílů nebo klubů vybrat si svou značku pro svá utkání a své turnaje. 

2. Registr – aktualizace fotek: 

V termínu od 15.06. do 15.07. bude v registru otevřena editace pro aktualizaci fotek u hráčů, jejichž 

fotka bude v průběhu sezóně 2016/2017 starší 5ti let. Uvedená aktualizace je bezplatná. Bližší 

informace byly rozeslány dne 24.05.2016 na email sekretářem VV KKSST. Týká se to hráčů, u 

kterých je evidenční ikona doplněna žlutým vykřičníkem. Odpovědnost za řádnou aktualizaci fotek 

nese oddíl/klub. 

3. Konference KKSST: 

Letošní konference se bude konat dne 29.06.2016 v budově ZŠ J. A. Komenského v Chodově, 

Smetanova 738 od 17:00 h. Pozvánka včetně jednacího řádu a programu konference byla rozeslána 

sekretářem na jednotlivé adresy delegátů, členů VV a hostů s patřičným předstihem. Využijte hlavní 

vchod, nikoli ten zadní pro potřeby stolně-tenisových akcí. 

4. Důležité termíny: 

Do 30.06.2016 – evidenční seznamy 

Do 15.07.2016 – přihlášky do krajských soutěží vč. potvrzení o zaplacení vkladů(pouze elektronicky) 

Od 15.06. do 15.07. – aktualizace fotek v registru 

5. Aktualizace sazebníku pokut: 

VV KKSST na své mimořádné schůzi dne 18.05.2016 schválil aktualizovaný sazebník pokut. Jeho 

účinnost nabývá dnem schválení. Jeho aktuální podoba je přílohou těchto Zpráv. 
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6. Ekonomická pravidla: 

KKSST – číslo účtu 78-2460100247 / 0100  

Variabilní symboly: 

evidenční poplatky 34******01  

registrační poplatky 34******01  

vklady do soutěží 34******07  

přestupní poplatky 34******03  

pokuty u mládeže 34******12  

pokuty trenéři, rozhodčí  34******13  

pokuty soutěže 34******14  

6 hvězdiček představuje evidenční číslo oddílu tzv. EČO, které lze jednoduše dohledat v registru v 

záložce „Klub“, případně v Balíčku informací, který bude rozeslán společně s rozlosováním soutěží. 

Výše vkladů do krajských soutěží: 

Divize Kč 1500,- 

KP1 Kč 1200,- 

KP2 Kč 800,- 

Registrační poplatky (nová registrace, obnova registrace): Kč 100,- 

Evidenční poplatky: Kč 100,-/mládež 

 Kč 200,-/junioři a dospělí 

Přestupy: Kč 300,-/dospělí 

 Kč 200,-/mládež 

Hostování: Kč 200,- 

7. Přestupy: 

Problematika přestupů se řídí přestupním řádem. Na podrobnosti odkazuji na Zprávy KKSST č. 14 

2014/2015 (zveřejněné mimo jiné na web ping-pong.cz). V průběhu září 2016 bude zveřejněn 

seznam přestupů, které se přímo dotýkají krajských soutěží. 

8. Evidence žlutých karet: 

Ve 2. polovině sezóny 2015/2016 došlo k udělení jedné žluté karty hráčce Jaroslavě Rosové z TJ 

Slavoj Kynšperk. Nikdo z hráčů, zejména v mládežnických kategoriích, nebude potrestán snížením 

bodů z celkové klasifikace.  

Přehled udělených žlutých karet za sezónu 2015/2016, stav k 24.05.2016: 

Jakub Visinger – TJ Baník Vintířov 1 žlutá 

Klára Kárová – TJ Lomnice 1 žlutá 

Jaroslava Rosová – TJ Slavoj Kynšperk 1 žlutá 
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9. Společenský koutek: 

Smutné oznámení: 

Karlovarské stolně tenisové členské základně dáváme tímto na vědomí, že nás navždy opustil 

dlouholetý hráč, kamarád i trenér Emil Tišer st. z TJ Baník Svatava, jenž neúspěšně bojoval s těžkou 

nemocí, v nedožitých 67 letech. Vzpomínáme. 

V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea: 

Jiří Minařík, TJ Sokol Velká Hleďsebe 50 let 

Václav Babor, TJ Ostrov 55 let 

Jindřich Šamberger, KST Karlovy Vary 55 let 

Vladimír Novák, SK Merklín 65 let 

Stanislav Dostál, TJ Loket 65 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 


