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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy |č.2| 2018/2019
6. 09. 2018

1. Termínová listina 2018/2019:
Termínová listina pro nadcházející sezónu byla vyvěšena na stránkách www.ping-pong.cz dne
23.08.2018. Součástí termínové listiny je seznam pořadatelů jednotlivých krajských bodovacích
turnajů kat. B a akcí pořádaných KKSST. Jednotliví zástupci oddílů byli obesláni s výzvou o
potvrzení případného zájmu o pořádání akcí. Komise STK jednotlivé zájemce upozorňuje o zajištění
vhodných a důstojných prostor pro konání turnaje (WC, šatny, sprchy, občerstvení), zejména pak
kvalitní sportoviště (čisté odmaštěné stoly, neklouzavá podlaha, dostatečné osvětlení atd.)

2. Rozlosování dlouhodobých krajských soutěží družstev:
Rozlosování družstev bylo zveřejněno na webovém portálu www.stis.ping-pong.cz dne 21.08.2018.
Divize: https://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?id=3222&rocnik=2018&oblast=420113
KP1: https://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?akt=&id=3223&rocnik=2018&oblast=420113
KP2: https://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?akt=&id=3224&rocnik=2018&oblast=420113
V rámci rozlosování Komise STK zohlednila všechny požadavky, které byly komisy adresovány. V
případě předehrání utkání nebo změně hrací místnosti je potřeba získat souhlas obou družstev a
dopředu informovat Komisy STK, která zajistí změnu termínu nebo místa v registru.

3. Informace k republikovým bodovacím turnajům mládeže:
a) Přihlašování na republikové turnaje se nově provádí prostřednictvím oddílových správců v
registru. V záložce Klub, řádek Turnaje se vám nově nabídne nabídka aktuálních turnajů s možností
přihlásit jednotlivé hráče. Kliknutím na ikonu u příslušného hráče a příslušné kategorie se přihlášení
aktivuje zezelenáním ikony. Stejným způsobem se poté hráči i odhlašují.
b) Počínaje letošní sezónou je neomezená účast dětí na republikových turnajích. Neomezenou
možností zůstala pouze věková kategorie, ve které se hráč během soutěžní sezóny nachází. Do vyšší
kategorie se může přihlásit pouze hráč, který je ve své kategorii umístěn do 60. místa v průběžném
republikovém žebříčku. Například, mladší žák na republikovém žebříčku na 72. místě se nemůže
přihlásit na turnaj v kategorii staršího žactva. Krajské výsledky s novým systémem přihlašování
nemá žádnou spojitost. Bohužel je díky tomu omezena při dálkových výjezdech na Moravu možnost
tam odehrát sobotu i neděli. Nicméně je to závdavek dostat se mezi prvních 60.
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4. Letní přestupy:
Petr Vlach
Klára Kárová
Luděk Sankot
Zdeněk Brázda
Karolína Janků
Vlastimil Majer
Kamil Šindelář
Tereza Lošťáková
Kristýna Lošťáková
Michael Trgo
Rudolf Kytka
Filip Černota
Nikola Hurban
Jan Žák
Jan Žaloudík
Michal Polák
Bohuslav Vála
Josef Kára

TJ Baník Sokolov
>
TJ Batesta Chodov >
TJ Lomnice
>
TJ Slovan K. Vary >
TJ Jiskra Aš
>
TJ Lomnice
>
TJ Lomnice
>
TJ Jiskra Aš
>
TJ Jiskra Aš
>
TJ Jiskra Aš
>
TJ Jiskra Aš
>
Lokomotiva Vršovice >
TJ Jiskra Březová
>
SKST Cheb
>
SKST Cheb
>
SKST Cheb
>
SG Regnitzlosau
>
TJ Batesta Chodov >

TJ Jiskra Březová
TJ Loket
TJ Slavoj Kynšperk
TJ Sokol Krásné Březno
TJ Lomnice
TJ Loket
ASV Marktleuthen e.V.
SKST Cheb
SKST Cheb
SKST Cheb
SKST Cheb
SK TTC Františkovy Lázně
TJ Batesta Chodov
SK TTC Františkovy Lázně
SK TTC Františkovy Lázně
SK TTC Františkovy Lázně
TJ Batesta Chodov
TJ Loket

5. Soupisky:
Sestavení soupisek u jednotlivých družstev, která jsou přihlášena do krajských soutěží, jsou povinni
jejich vedoucí, potažmo oddíloví správci uzavřít a předložit ke schválení do 10.09.2018. Jediným a
platným žebříčkem, ze kterého budete čerpat je schválený konečný žebříček KKSST, který byl
rozeslán jako příloha ke Zprávám a který je uveden na stránkách www.ping-pong.cz, sekce Kraje a
regiony, na mapě Karlovarský kraj, záložka Žebříčky.
Sestavování bude vypadat v této názorné podobě:
1. Ladislav Novák
kraj muži 10
2. Petr Novák
kraj muži 21-25
3. Jiří Novák
reg
muži 51-60
4. Jan Novák
nez

6. Evidenční seznamy a přihlášky do soutěží:
Ne všechny oddíly a všechna družstva respektovala svoje oddílové povinnosti při sestavování
evidenčních seznamů (do 30.06.2018) a respektování termínů při zadávání elektronických přihlášek
(do 15.07.2018), přestože jste to všichni věděli s dostatečným časovým předstihem. V úvodu sezóny
jsou tyto přestupky tolerovány. Připomínáme, že jakýkoli úkon spojený s jeho následnou úhradou je
nezbytné doložit v podobě potvrzení příslušné komisy VV KKSST.
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7. Postupová a sestupová varianta:
Vzhledem k tomu, že nedošlo k naplnění kapacity krajské soutěže „Divize“, nebude v této sezóně z
této soutěže žádné družstvo sestupovat do KP1. Do divize se nepřihlásila družstva TJ Lomnice a TJ
Slovan Karlovy Vary. I přesto vyzýváme všechna zúčastněná družstva k plnému nasazení během celé
sezóny. Komise STK bude vzhledem k těmto okolnostem nepravidelně a v neohlášených termínech
provádět kontrolní činnost. Podoba sestupů a postupů bude v samostatné příloze rozeslána a
zveřejněna před zahájením soutěží.

8. Převod soutěží:
S ohledem na splnění všech soutěžních podmínek došlo k převodu soutěží u následujících družstev:
SKST Cheb „B“ (KP1 > Divize) – TJ Jiskra Březová „B“ (Divize > KP1)
TJ Baník Sokolov „B“ (okres > KP2) – TJ Slavoj Kynšperk „C“ (KP2 > okres)

9. Turnaje mládeže v Ústeckém kraji:
I nadále trvá možnost účasti naší karlovarské mládeže na turnajích v Ústeckém kraji. Nicméně s
ohledem na nízkou členskou základnu v Ústeckém kraji došlo ke sloučení věkové kategorie staršího
žactva s věkovou kategorií dorostu. Systém u této sloučené kategorie bude rozdělen výkonnostně na
soutěž A a B.

10. Školení trenérů lic. B:
Dále je tu informace pro zájemce o trenérskou B licenci. Česká asociace stolního tenisu vyhlásila
další běh školení trenérů B licence. Podrobnější informace je na webu pod tímto odkazem:
www.ping-pong.cz/tmk-cast-vypisuje-novy-beh-studia-treneru-b-licence-2/

11. Letní Olympiáda mládeže:
Příští rok (závěrem sezóny 2018/2019) se uskuteční olympiáda mládeže, jejímž pořadatelem je
Liberecký kraj. Mezi vybranými sporty opět nechybí stolní tenis. Z každého kraje se zúčastní 2
mladší žáci a 2 mladší žákyně, 2 starší žáci a 2 starší žákyně. Kritéria pro nominaci na olympiádu
budou ještě stanovena. Termín olympiády: 23. – 27. června 2019

Tomáš Skála

Mgr. Michal Janský

Mgr. Jan Kořínek

předseda VV KKSST

sekretář KKSST

předseda STK

