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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.7| 2016/2017 

19. 02. 2017 

1. Pokuty STK: 

STK uděluje pokutu družstvu SK Toužim ve výši Kč 50,- (1 x 50,-) za nedodržení Rozpisu 

krajských soutěží bod č. 21 (nevyplnění konečného výsledku v registru v den utkání do 22:00 h, 

Divize – 16. kolo) 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. 

2. Informace STK – vyplňování výsledků: 

Upozorňujeme a připomínáme vyplňování kompletního zápisu o utkání v registru ČAST, tzn. výběr 

schválené hrací místnosti, začátek a konec utkání, vrchní rozhodčí a rozhodčí u stolu (příjmení a 

jméno), případné připomínky vrchního rozhodčího, výběr byla-li vyhotovena příloha zápisu o utkání, 

vedoucí družstev (domácí a hosté) pozn., který musí být příslušníkem klubu ČAST dle čl. 337 a) SŘ, 

a dále vyplnění výsledku.  

Upozornění pro vrchní rozhodčí a vedoucí družstev: U podpisu obou vedoucích družstev v zápise o 

utkání bude hůlkovým čitelným písmem uvedeno jméno a příjmení konkrétního vedoucího družstva, 

který je příslušníkem daného klubu (nikoliv na hostování či střídavý start) 

3. Výzva STK: 

Komise STK tímto vyzývá družstva TJ Slovan Karlovy Vary hrající krajské soutěže, aby vyvinula 

maximální úsilí a respektovala určené časy pro zahájení domácích utkání. Již opakovaně se začínalo 

později. 

4. Pořadatelství: 

KKSST stále nemá pořadatele Krajského kola poháru Karlovarského kraje dospělých, který se koná 

01.05.2017, z nějž postupují 4 nejlepší do Oblastního finále ZPČ poháru, který se koná dne 

13.05.2017 v Lubech. Žádáme proto jednotlivé oddíly o iniciativu a pomoc při pořádání krajských 

akcí. Bohužel KKSST nedisponuje vlastní hernou, kterou by pro tento typ akcí využíval. Předem 

děkujeme. 

5. Poznatek z KP dorostu – Vintířov – 12.02.2017: 

Na krajských přeborech dorostu ve Vintířově byly zástupcem oddílu TJ Sokol Velká Hleďsebe 

Martinem Kociánem za pomoci záznamové techniky nahrávány jednotlivé zápasy. Jedná se o 

podpůrnou metodu tréninku, díky které dochází k následnému rozboru a vyhodnocování. Uvedené je 

v plném souladu se soutěžním řádem a pravidly stolního tenisu a není povinné, aby pořadatel 

uvedenou metodu schvaloval nebo zakazoval. Nicméně při natáčení zápasu mezi Klárou Károvou a 

Terezou Lošťákovou, došlo k vyjádření nesouhlasu hráčky Kárové s natáčením její osoby. V tento 

okamžik tak nastala situace, kdy bylo nezbytné její nesouhlas plně a především bezodkladně 

respektovat a chránit tak její právo na ochranu osobnosti (což mimo jiné deklaruje nový občanský 

zákoník, konkrétně pak § 84 – 85, § 87 - 90). V tento okamžik proto mělo dojít k ukončení natáčení, 
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ovšem Martin Kocián čekal na pokyn ze strany pořadatele nebo hlavního rozhodčího, ovšem zcela 

naivně, protože ochrana osobnosti má v případě kolize právních úprav přednost. Nicméně následný 

zásah pořadatele situaci napravil. Je pravdou, že natáčení není nikterak omezeno nebo zakázáno, 

ovšem do té doby, než někdo z natáčených osob vysloví nesouhlas se snímáním jeho osoby. 

Respektujme proto společenská pravidla a právní řád, buďme k sobě ohleduplní a především, buďme 

příklady pro naše dospívající hráče.  

Děkuji za pochopení. Mgr. Jan Kořínek 

6. Anketa stolní tenista roku 2016: 

roku 2016. I letos nabízí oblíbená anketa více než jen čtyři tradiční nejprestižnější kategorie. 

Hlasování a další informace naleznete na webových stránkách ČAST zde: https://www.ping-

pong.cz/anketa-stolni-tenista-roku-2016/. 

7. Termíny kvalifikací ligových soutěží, termín finále 1. ligy žen: 

F1LŽ: 6. a 13. 5. 2017 vždy od 15:00 (los dle zápisu STK)  

Q1LŽ: 6. a 13. 5. 2017 vždy od 15:00 (los dle zápisu STK)  

Q2LŽ: 6., příp. 7. 5. 2017 (dle počtu přihlášených družstev)  

Q2LM: 6. a 13. 5. 2017 vždy od 15:00 (los dle zápisu STK)  

Q3LM: 6. a 13. 5. 2017 vždy od 15:00 (los dle zápisu STK) 

8. Přihlášky na MČR dospělých – otevření databáze: 

Dvouhry mužů a žen - Přihlášky se podávají na formuláři, který bude od 14. 2. 2017 na internetových 

stránkách MČR na adrese www.ping-pong.cz/mcr-prihlasovani 

Uzávěrka přihlášek: 1. 3. 2017. 

  

 

 Tomáš Skála Mgr. Michal Janský Mgr. Jan Kořínek 
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https://www.ping-pong.cz/anketa-stolni-tenista-roku-2016/
https://www.ping-pong.cz/anketa-stolni-tenista-roku-2016/

