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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.1| 2016/2017 

04. 09. 2016 

1. Soupisky: 

Komise STK připomíná termín 10.09.2016 pro tvorbu soupisek v krajských soutěžích pro 

nadcházející sezónu 2016/2017. Též připomíná, že k tomuto dni bude provedena kontrola aktualizace 

fotek v registru, o které byla členská základna opakovaně a včas informována. Budou-li zjištěny 

nedostatky, bude přistupováno k finančním postihům dle platného sazebníku. Nebudete-li si při 

sestavování soupisek jisti, nahlédněte v registru do předešlé sezóny, berte to jako nápovědu. Pokud 

bude na soupisce hráč, který není v žebříčku, bude tam uvedeno pouze „nez.“, nic jiného (vybrat 

pouze „nez.“ z prvního sloupce!). 

2. Termínová listina + Akce KKSST: 

Součástí těchto Zpráv je termínová listina KKSST 2016/2017. Přílohou je též formulář určený pro 

pořadatelství k určeným akcím. Předem VV KKSST děkuje za iniciativu oddílů a klubů, kteří se 

budou podílet na pořádání akcí KKSST. Některé termíny jsou opatřeny otazníkem, jejich upřesnění 

bude realizováno v průběhu sezóny. Termínovka bude průběžně aktualizována, aby jednotlivé 

termíny byly doplněny též pořadatelem. Los krajských soutěží je uveden na internetu. 

3. Informace VV: 

S ohledem na změnu pořádaných turnajů v PL kraji, kdy se věkové kategorie přeměnily na 

výkonostní divize, informuje VV KKSST oddíly a kluby v KV kraji, které pracují s mládeží, že PL 

kraj s účastí našich dětí z Karlovarského kraje již nepočítá. Tuto informaci jsme museli přijmout a 

respektovat, avšak VV ji vnímá velmi negativně. Proto byl realizován návrh předsedy STK, díky 

kterému byla navázána nová spolupráce s Ústeckým krajem. Jednotlivých turnajů pořádaných oddíly 

a kluby Ústeckého kraje se tak může naše mládež zúčastnit. Propozice budou zveřejňovány na 

internetu.  

4. Propozice a závěrečné zprávy z turnajů: 

Žádáme tímto oddíly a kluby, které budou ve svých halách pořádat turnaje, aby vydávaly včas 

propozice. Zajistí tak včasné zveřejnění a rozeslání. Propozice budou obsahovat všechny potřebné 

náležitosti. Závěrečné zprávy budou obsahovat řádně vyplněnou prezenční listinu, včetně oddílových 

příslušností a též bude závěrečná zpráva obsahovat doplňky u jmen, např. „Jan Novák ml.“ Při 

sestavování závěrečných zpráv budou všechna jména hráčů zkontrolována zpracovatelem závěrečné 

zprávy potažmo hlavním rozhodčím v registru. Krajský klasifikátor při pochybnostech nebo 

nedohledatelnosti hráče nebude započítávat body do průběžného hodnocení. Též žádáme, aby 

závěrečné zprávy byly přehledné, nejlépe uložené ve formátu PDF (více stránek v jednom souboru).   

5. Jednatelé oddílů – aktualizace seznamu: 

Administrátor KKSST provede aktualizaci jednatelů KV oddílů (klubů) a to na základě seznamu z 

předešlé sezóny. Pokud v některém oddílu došlo ke změně jednatele (předsedy), bude informovat 

krajského administrátora na email: korinek.jan@volny.cz (jméno a příjmení, kontaktní a aktuální 

telefon, email, adresu). Administrátor KKSST též vyzývá, že za oddíl bude jednat pouze 1 osoba, ne 
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jako je tomu např. u SKST Cheb nebo TJ Ostrov, kde různé záležitosti řeší různí lidé, nekomunikují 

mezi sebou a administrátor potažmo předseda STK v jedné osobě se opakuje. Předem děkuji.  

6. Hrací podmínky v krajských soutěžích: 

V rámci přihlášek do krajských soutěžích nevyužilo žádné z přihlášených družstev možnosti 

výjimky. Komise STK proto předpokládá, že každé pořádající družstvo splňuje hrací podmínky dle 

soutěžního řádu a pravidel pro stolní tenis. Budou-li hráčem nebo vedoucím družstva zjištěny 

pochybnosti, bude se postupovat dle soutěžního řádu v rámci podaných námitek. Námitka bude též 

obsahovat fotodokumentaci, jenž bude pořízena v době a místě pochybnosti. Nebude-li postupováno 

správně, nebude se tím komise STK zabývat.  

7. Usnesení 15. Krajské konference KKSST: 

Součástí těchto zpráv je usnesení z 15. Krajské konference KKSST. 
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