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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.7| 2018/2019 

08. 03. 2019 

1. Krajská konference KKSST: 

Termín Krajské konference KKSST byl výkonným výborem KKSST na své schůzi ze dne 

06.03.2019 stanoven na 05.06.2019 (středa) v Chodově, v budově ZŠ J. A. Komenského, Smetanova 

738. Prezence delegátů od 16:30 h, zahájení v 17:00 h. Program schůze, jednací řád a pozvánky 

jednotlivým delegátům budou rozeslány dle nastavených pravidel v dostatečném časovém předstihu. 

2. Zveřejňování informací: 

Výkonný výbor informuje, že hlavní část stolně tenisových informací bude převážně na stránkách 

www.ping-pong.cz - Karlovarský kraj. 

3. Právo postupu z Divize do 3.ligy: 

V případě, že vítězné družstvo Divize nevyužije přímého práva postupu do 3. ligy, budou osloveni 

další v pořadí a to až do 5. místa celkového pořadí za sezónu 2018/2019. Osloveni budou jak 

předsedové oddílů/klubů, tak vedoucí družstev dotčených týmů. 

4. Krajské soustředění - přihlášky: 

Výkonný výbor prodlužuje lhůtu pro podání přihlášky na krajské soustředění mládeže konané v 

Toužimi v termínu 21. – 28.07.2019 z důvodu doplnění maximální kapacity akce a to do 24.03.2019. 

Přihlášky je nutné i nadále adresovat k rukám předsedy VV KKSST prostřednictvím emailu 

(info@violin-skala.cz). 

5. Nominace na MČR jednotlivců – kategorie dorost, Havířov, 30. – 31.3.2019: 

dorostenci – Vojtěch Levora ml. (SKST Cheb) 

1N Rudolf Kytka (SKST Cheb) 

2N Michael Trgo (SKST Cheb) 

3N Jan Kokeš (SK Toužim) 

4N Matěj Brož (TJ Batesta Chodov) 

dorostenky – Tereza Lošťáková (SKST Cheb) 

1N Kristýna Lošťáková (SKST Cheb) 

2N Nicole Mašková (SK Toužim) 

3N Klára Kárová (TJ Loket) 

4N Natálie Morová (TJ Batesta Chodov) 

V případě, že se nominovaný hráč MČR nezúčastní, je potřeba na adresu Komise mládeže zaslat 

omluvenku. Komise mládeže následně osloví náhradníka. Neomluvená absence bude pokutována dle 

sazebníku pokut. Nominaci na MČR provede KKSST prostřednictvím registru, samotné přihlášení = 

odhlášení je již pak v režii oddílových správců. 

http://www.ping-pong.cz/
mailto:info@violin-skala.cz


KKSST ZPRÁVY |č.7| 2018/2019 STRANA | 2 

Krajským reprezentantům přeje VV KKSST hodně štěstí a úspěchů na nejprestižnější akci v dané 

kategorii a předem děkuje za svědomitou reprezentaci kraje. 

 

6. Odměny rozhodčím: 

V rámci krajských akcí, jejichž pořadatelem je KKSST a kde dochází k výkonu funkce vrchního 

rozhodčího, případně zástupce vrchního rozhodčího, dochází k následujícím změnám v oblasti 

ekonomie.   

Uvedené změny se týkají krajských přeborů jednotlivců (dospělí, DOR, SŽ, MŽ), krajských přeborů 

družstev (DOR, SŽ, MŽ), TOP12 (DOR, SŽ, MŽ), Krajské kolo poháru Karlovarského kraje 

(dospělí), Oblastní finále ZPČ poháru (dospělí, DOR, SŽ, MŽ). 

Vrchní rozhodčí (případně jeho zástupce), jenž byl na danou akci ze strany KKSST delegován, je 

povinen bez zbytečného odkladu vypracovat závěrečnou zprávu o průběhu a konání dané akce. Dále 

je povinen vyplnit formulář (potvrzení o příjmu) dle manuálu a tento vlastnoručně podepsaný (anebo 

podepsaný zaručeným elektronickým podpisem) zašle společně se zprávou v příloze předsedovi VV 

KKSST Tomášovi Skálovi (info@violin-skala.cz). Následně bude provedeno finanční vypořádání. 

7. Termíny Oblastního finále ZPČ poháru: 

V současné době dochází k jednání v souvislosti se stanovením termínů a pořadatelů pro Oblastní 

finále ZPČ poháru. Plzeňský kraj byl osloven, čeká se na odpověď. V letošní sezóně bude náš 

Karlovarský kraj pořadatelem akcí v kategorii dospělých a staršího žactva. Termíny jsou směřovány 

do období května 2019. O závěrech jednání, zejména konkrétních termínech a pořadatelích, budete 

včas informováni. 

 

 Tomáš Skála Mgr. Michal Janský Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 
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