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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.11| 2018/2019 

 
1. Postupová a sestupová varianta 
 

S ohledem na schválené výsledky, podobu postupové a sestupové varianty a s ohledem na využití práva 

postupu do 3. ligy, bude uplatněna Varianta č. 1.  

 

Praktická podoba:  

z 3. ligy sestupuje  TJ Batesta Chodov „A“ 

do 3. ligy postupuje  TJ Batesta Chodov „B“ (KST K. Vary „A“ neuplatňuje právo postupu) 

z Divize sestupuje  žádné družstvo 

do Divize postupuje   TJ Baník Sokolov „A“, TJ Slovan Karlovy Vary „B“ 

z KP1 sestupuje   TJ Luby 

do KP1 postupuje  TJ Baník Svatava, NK BFB Bochov, TJ Lomnice 

z KP2 sestupuje   žádné družstvo 

do KP2 postupuje  TJ Slavoj Kynšperk „C“, SKST Cheb „C“, KST Karlovy Vary „C“ 

 

V případě, že postupující družstvo neprojeví zájem postoupit a sehrát v příštím soutěžním ročníku soutěž, kam 

v sezóně 2018/2019 postoupilo, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 31.05.2019 tuto skutečnost 

oznámí Komisi STK KKSST emailem nebo telefonem. Komise STK následně osloví potenciálního náhradníka, 

avšak maximálně do pořadí třetího náhradníka.  

 

2. Termíny 

 
Informujeme všechny oddíly/kluby o termínech v rámci příprav nadcházející sezóny 2019/2020. 

 

Zhotovení evidenčního seznamu, včetně úhrady evidenčních poplatků  do 30.06.2019 

 

(evidenční seznam bude možné editovat patrně od 01.06.2019, kdy bude nastavena v registru nová sezóna) 

 

Přihlášky do soutěží (Divize, KP1, KP2) včetně doložení úhrady vkladů  do 15.07.2019 

Výše vkladů  Divize  Kč 1500,- 

   KP1  Kč 1200,- 

   KP2  Kč   800,- 

 

Možnost přestupů, hostování, střídavých startů…    od 15.05.2019 

 

Oznámení o setrvání v soutěži (odmítnutí práva postupu)   do 31.05.2019 

 

Aktualizace adresáře pro sekretáře      do 31.05.2019 

 

Vyhotovení soupisek v krajských soutěžích     do 10.09.2019 

 

3. Pozastavení soutěžní činnosti 

 
S ohledem na nedoložení platby příslušné komisy anebo z důvodu nerespektování termínu splatnosti uložených 

pokut, které byly zveřejněny ve Zprávách KKSST č. 10 s termínem splatnosti do 11.05.2019, se pozastavuje 

soutěžní činnost následujícím oddílům: 

NK BFB Bochov (2x 1000,-) 

TJ Jiskra Březová (1x 1000, 1x 100,-) 

TJ Loket (1x 1000,-) 
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4. Změna sekretáře 

 
Dne 06.03.2019 byla na schůzi VV KKSST v Lubech přijata informace o ukončení činnosti a odstoupení 

z funkce krajského sekretáře VV KKSST ze strany pana Mgr. Michala Janského z důvodu pracovní a rodinné 

vytíženosti. Tato informace byla vzata na vědomí a bylo panu Mgr. Janskému za dlouholetou činnost ve 

prospěch KKSST poděkováno. 

 

Chybějící místo člena VV KKSST nahradil pan Jan Pěnkava, člen TJ Luby, který se ihned zapojil do činnosti 

VV KKSST. Jeho činnost je prozatímní v podobě zastupování člena VV KKSST, avšak se všemi právy a 

povinnostmi. Při nejbližší Konferenci (tj. dne 05.06.2019) bude místo člena VV KKSST na pozici sekretáře 

řádně ustanoveno (kooptace), stejně tak místo klasifikátora, jenž je v současné době kumulováno s funkcí 

hospodáře. Telefon: 723 259 769, email: penkava.jan@seznam.cz  

 

VV KKSST touto cestou oslovuje členy Karlovarské krajské členské základny (fyzická osoba starší 18 let, 

svéprávná, bezúhonná), aby v případě zájmu se podílet na činnosti KKSST a být řádným členem VV KKSST, 

se přihlásil emailem k rukám pana předsedy VV Tomáše Skály. VV KKSST totiž musí plně respektovat 

Usnesení Konference KKSST a především Stanovy KKSST, které ukládají mít 7 členný výkonný výbor.  

 

5. Dodatek soutěžního řádu 

 
Od 10.05.2019 je v platnosti dodatek soutěžního řádu č. 7, který naleznete v příloze těchto Zpráv a současně 

je vyvěšen v sekci Dokumenty KV kraje na stránkách ping-pong.cz.  

 

6. Aktualizace adresáře 

 
Sekretář KKSST z důvodu aktualizace adresáře (seznam příjemců, kterým jsou emailem zasílány zprávy, 

výsledky, propozice atd.) žádá předsedy resp. jednatele oddílů/klubů, aby mu hromadně za oddíl/klub zaslali 

jmenný seznam osob a kontaktní email, kterým budou nadále zasílány shora uvedené informace. Termín pro 

zaslání je stanoven do 31.05.2019. Nebude-li tato výzva respektována, budou zasílány informace pouze 

jednatelům oddílů/klubů, jejichž další distribuce bude jejich úkolem. Informace budou i nadále prezentovány 

na stránkách ping-pong.cz.  

 

 

 Tomáš Skála Jan Pěnkava Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 

 

V Lubech dne 13.05.2019 

mailto:penkava.jan@seznam.cz

