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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy |č.8| 2018/2019
19. 03. 2019

1. Pokuty STK:
Komise STK uděluje pokutu ve výši Kč 100,- družstvu TJ Loket nad Ohří „B“ z důvodu
nerespektování bodu č. 21 Rozpisu krajských soutěží pro sezónu 2018/2019 za nevložení výsledků
utkání do 22:00 h v hrací den v rámci KP2 (15. a 16. kolo). Splatnost pokuty je do 7 (sedmi) dnů od
vydání těchto zpráv na účet KKSST 2501152933/2010, VS: 3440900914.
Komise STK uděluje pokutu ve výši Kč 100,- družstvu TJ Jiskra Březová „B“ z důvodu
nerespektování bodu č. 21 Rozpisu krajských soutěží pro sezónu 2018/2019 za nevložení výsledků
utkání do 22:00 h v hrací den v rámci KP1 (19. a 20. kolo). Splatnost pokuty je do 7 (sedmi) dnů od
vydání těchto zpráv na účet KKSST 2501152933/2010, VS: 3440301114.

2. Problematika rozhodčích vs. nezodpovědnost:
Komise STK ve spolupráci s Komisí TMK a KR se na schůzi VV KKSST dne 06.03.2019 konané v
Lubech, zabývala dvojutkáním družstva TJ Slavoj Kynšperk „A“, kde v zápisech o utkání ve stolním
tenisem v rámci 17. a 18. kola DIVIZE (soupeři z Velké Hleďsebe a Chebu) byly uvedeni jako vrchní
rozhodčí Jan Liška a Jaroslava Rosová, oba s licencí „C“. Při následné kontrole a schvalování
výsledků však došlo ke zjištění, že ani jeden z rozhodčích není držitelem platné licence rozhodčí
kategorie „C“, ani žádné jiné. Avšak i přesto byli v zápisech uvedeni a neoprávněně si tak přivlastnili
licenci „C“, kterou nemají. Poté, co byl zápis převáděn do elektronické podoby v registru, nedošlo k
vyplnění jména příslušného rozhodčího, avšak je tam uvedena tzv. „dohoda“ (která se vypisuje v
případě absence vrchního rozhodčího a v dané situaci zastřešují utkání vedoucí družstev, nehledě na
to, že registr připustí vložení do řádku rozhodčího pouze jméno osoby, která má příslušnou licenci).
Elektronická podoba zápisu tak neodpovídá té papírové, což představuje rozpor se soutěžním řádem a
rozpisem krajských soutěží.
VV KKSST proto upozorňuje družstvo TJ Slavoj Kynšperk „A“, aby si v termínu utkání zajistil
řádně a včas vrchního rozhodčího s příslušnou licencí. Stejně tak apeluje na řádný a zodpovědný
přístup k samotné soutěži s ohledem na předchozí kontumace.
Uvedená skutečnost nezakládá postup směřovaný pro kontumaci utkání ve prospěch soupeře, avšak
jako precedent může být sankcionován v souladu se soutěžním řádem. Samotný zápis o utkání ve
stolním tenise nepředstavuje pouze vyplněný formulář pro potřeby družstev, ale taky pro kontrolu a
to nejen ze strany Komise STK při schvalování výsledků, ale taky pro kontrolu veřejnosti, případně
pro potřeby Konference KKSST anebo disciplinárního, potažmo arbitrážního řízení.

3. Termíny Oblastních finále ZPČ poháru:
08.05.2019 - mladší žactvo - PL kraj
12.05.2019 - dorost - PL kraj
18.05.2019 - dospělí - KV kraj
19.05.2019 - starší žactvo - KV kraj
Aktualizovaná termínová listina KKSST je zveřejněna na webových stránkách.
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4. Podoba zápisu o utkání ve stolním tenise:
Komise STK se nepravidelně setkává při schvalování výsledků s kuriózními situacemi a podobami,
při vypisování zápisu o utkání ve stolním tenise. Nicméně jak je uvedeno shora, samotný zápis
nedokladuje pouze výsledky mezi družstvy, avšak je následně zasílán ke kontrole a schválení a dále
může být předmětem disciplinárního nebo arbitrážního řízení, případně může být podroben kontrole
veřejnosti v rámci nejvyššího orgánu KKSST, kterým je Konference KKSST. Doporučujeme proto se
opětovně seznámit se vzorem, který byl zveřejněn dne 23.02.2017 - https://www.ping-pong.cz/wpcontent/uploads/2017/02/Vzor-vypln%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1pisu-outk%C3%A1n%C3%AD-%C4%8CAST-1.pdf.
Stejně tak je potřeba začít používat aktuální podobu zápisů, tudíž vyčerpat zásoby zápisů 20 let a
starší.
Poznámka: V současné době je možné vyplňovat zápis bezprostředně po zápase, případně i průběžně.
Tento elektronický zápis lze po utkání okamžitě vytisknout a vedoucími družstvy pouze podepsat.
Tímto způsobem odpadá vypisování v papírové podobě. Potřeba je pouze výpočetní technika,
případně mobil s bluetooth tiskárnou. Tato podoba je stejně akceptovatelná pro potřeby schvalování
výsledků, jako ta v papírové podobě.

5. Kvalifikace o 2. ligu žen:
Do 31.03.2019 budou Komisi STK KKSST zaslány přihlášky družstva žen v souvislosti s kvalifikací
o 2. ligu žen pro sezónu 2019/2020. Přihláška (volnou formou) bude obsahovat jméno družstva,
předpokládanou sestavu, vedoucí družstva, adresa herny, kontakt na vedoucího družstva (telefon,
email). Pořadatel bude zveřejněn až po uzavření přihlášek po 15.04.2019 cestou STK ČAST. Za
Karlovarský kraj může být do kvalifikace přihlášeno pouze 1 družstvo. Bude-li Komise STK KKSST
evidovat více přihášek (v řádném termínu se všemi údaji), rozhodne o postupujícím Komise STK (na
základě žebříčkového postavení žen v předpokládané sestavě), případně se odehraje kvalifikace KV
kraje o jedin&ea cute; po stupové místo do kvalifikace o 2. ligu žen. Součástí přihlášky může být i
informace, že se zhostí daný klub/oddíl role pořadatele samotné kvalifikace o 2. ligu žen. Vítězné,
resp. postupující družstvo za KV kraj, obdrží od Komise STK KKSST přihlášku do kvalifikace o 2.
ligu žen a další potřebné informace. Nominaci do kvalifikace provede Komise STK KKSST,
následné přihlášení již provede oddíl/klub samostatně cestou oddílového správce.

6. 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.
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