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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.02| 2017/2018 

5. 10. 2017 

1. Výjimky ke krajským soutěžím v nezměněné podobě: 

Komise STK připomíná výjimky, které jsou dány rozpisem krajských soutěží:  

čl. 322.01 a), b), c) – Ponechává se v původním znění podle čl. 331.03 – Hráči musí nastoupit a 

odehrát první zápas v jednotných dresech. Při výměně dresu v dalších zápasech musí dres odpovídat 

pravidlům stolního tenisu.  

čl. 330.25 – Soupisky zůstávají v původní podobě, bez ohledu na skutečnost, že hráč v základu 

družstva v první polovině nenastoupil k žádnému utkání.  

čl. 338.09 – Je přípustné, aby vrchním rozhodčím byl závodník, který v utkání hraje. Viz bod č. 19. 

tohoto rozpisu.  

čl. 3.2.3.3. – Ohraničení hracího prostoru ohrádkami - v přihlášce do soutěže může oddíl požádat o 

výjimku s uvedením důvodu. Viz bod č. 4. tohoto rozpisu.  

čl. 330.24 b); ba) - Hráč, který není uveden na žádném žebříčku v ČR může být uveden max. na 3 

soupiskách. 

2. Schválení klasifikačních pravidel: 

VV na své schůzi dne 13.09.2017 schválil pozměněnou podobu klasifikačních pravidel s platností od 

13.09.2017. Změna se týká zohlednění dosažených výsledků v dlouhodobých mistrovských utkáních 

družstev v krajských soutěžích. Součástí klasifikačních pravidel je též evidence žlutých karet u 

mládeže. Připomínáme, že pokud hráč v kategorii mládeže obdrží 2 žluté karty (popř. červené), bude 

mu odečteno 15 bodů z dosažených bodů v klasifikaci mládeže. Každá další žlutá karta znamená 

mínus 10 bodů do klasifikace. 

3. Zvláštnosti při hře s vozíčkářem: 

V příloze těchto Zpráv naleznete problematiku resp. zvláštnosti při hře s vozíčkářem. Doporučujeme 

prostudovat zejména rozhodčími, kteří budou pískat Krajský přebor 2. třídy. 

4. Změna ve vyplňování zápisů: 

Na konferenci ČAST dne 24.06.2017 došlo k projednání a přijetí změny ve formě vyplňování zápisů 

o utkání ve stolním tenise. V závěrečném sloupečku, kde dochází k vyplňování bodů, tj. svislá a 

vodorovná čárka, bude nově nahrazeno průběžným výsledkem. Tedy po první čtyřhře nebude 

uvedeno / - ale nově 1 0. Po druhé čtyřhře místo - / ale 1 1 atd. Prosíme o přijetí této změny a 

zavedení do praxe. 

5. Pokuty: 

STK uděluje pokutu družstvu SK Toužim ve výši Kč 300,-- za nedodržení Rozpisu krajských soutěží 

bod 13 (pozdě vyhotovené soupisky) v souladu s platným sazebníkem pokut. Pokuta je splatná do 3 

týdnů od vydání těchto Zpráv. Číslo účtu 2501152933/2010, VS 3440300314. Doklad o zaplacení 

pokuty zaslat poštou nebo mailem předsedovi STK. 
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6. Sazebník pokut: 

Podoba sazebníku pokut pro krajské soutěže družstev i jednotlivců řízené STK KKSST je platná v 

nezměněné podobě. 

7. Postupy a sestupy: 

Postupová a sestupová varianta je přílohou těchto Zpráv. STK předpokládá 2 podoby scénářů a to dle 

varianty č. 1 a 3. 

8. Společenský koutek: 

V měsíci září oslaví svá životní jubilea 

Václav Šamberger SK Toužim  75 let 

Pavel Strnad  KST Karlovy Vary 50 let 

VV KKSST přeje oběma jubilantům hodně zdraví a štěstí, lásku a pohodu a dále hodně úspěchů 

v životě a sportu. 

9. Smuteční oznámení: 

Dne 10.09.2017 stolně tenisovou obec navždy opustil dlouholetý hráč, výborný kamarád a člen 

oddílu TJ Spartak Horní Slavkov pan Ladislav Kruliš ve věku nedožitých 53 let. Vyjadřujeme tak 

upřímnou soustrast jeho rodině. Vzpomínáme. 

 

 Tomáš Skála Mgr. Michal Janský Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 


