Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje

ZPRAVODAJ krajských soutěží č. 4/201415
oficiální webové stránky: 
www.ksstuk.cz
, výsledky: 
www.stis.pingpong.cz

Tento zpravodaj krajských soutěží ve stolním tenisu je vydáván jako občasník zpravidla po odehrání
kompletního kola všech soutěží a rozesílán elektronickou poštou organizačním pracovníkům družstev a
oddílů stolního tenisu. Výsledky soutěží jsou dostupné na výše uvedených webových adresách.

1. ZMĚNY TERMÍNŮ UTKÁNÍ
➔ Jednotlivé změny jsou zvýrazněny červeně v položce “los a výsledky”.
➔ Upozorňuji, že pokud družstva očekávají předehrávku, je třeba toto nahlásit min. 3 dny
před termínem předehrávky!
2. VÝSLEDKY
➔ Je odehráno:
◆ 13. kolo divize
◆ 21. kolo KP1
◆ 13. kolo KP2A
◆ 13. kolo KP2B a KP2C.
3. PROGRAM
➔ Pokračuje dále podle “Losu a výsledky” uvedeném na STISU jednotlivé soutěže.
➔ Upozorňuji na nadcházející termíny “dvojiček”. Divize a KP2A  31.1.2015 (so) a KP1 
21.2.2015 (so)
➔ 1.2.2015 (ne)  Krajský přebor jednotlivců  propozice:
http://ksstuk.cz/DOKUMENTY/201415/DOSPELI/PROPOZICE/KPjedn2015propozice.htm

➔ Termíny Playoff v divizi:
◆ semifinále  11. a 12. dubna, případné 3. utkání 18. dubna
◆ finále  25. a 26. dubna, případné 3. utkání 2. května
➔ Termíny kvalifikací v divizi a KP1:
◆ 11. a 12. dubna
➔ Podrobnosti jednorázové kvalifikace v KP2 budou upřesněny ke konci března. Pro
uspořádaní kvalifikace se mohou oddíly již hlásit. Náklady hradí KSSTÚK. Vybrán
bude neutrální pořadatel.
4. PŘESTUPKY A SANKCE
➔ SKST Baník Most (pozdní hlášení)  100Kč
5. ZMĚNY V ADRESÁŘI
➔ Bez poznámek
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6. STAV AKTUÁLNÍCH PŘESTUPŮ / HOSTOVÁNÍ / STŘÍDAVÝCH STARTŮ
Přestupy
➔ Ondřej Bartko z OÚ Blažim na střídavý start do KST Libědice A
➔ Jiří Vaňha z TJ Neratovice přestup do SK Štětí
➔ Michal Štěpnička ze Severu Žatec na střídavý start do Baníku Březenecká A
➔ Jiří Vízner ze Severu Žatec na střídavý start do Baníku Březenecká A
➔ Michal Malý z Baníku Březenecká na střídavý start do KST Jirkov B
➔ Daniel Šefl z OÚ Polerady na střídavý start do Baníku Meziboří A
Přehled přestupů naleznete zde: 
https://registr.pingpong.cz/htm/prestup/
7. HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Z důvodu několikaminutových zpoždění u hlášení výsledků u několika družstev jsem se
rozhodl vést si tabulku podobně, jako měl Ivan Řehák, kdy první případ pozdního hlášení
ještě toleruji.
Pozdní hlášení
➔ SKST Baník Most E (13.kolo KP2A)  opakovaně, zpoždění o den  sankce 100Kč
8. OSTATNÍ
➔ Protože v soutěži divize platí směrnice o udělování karet 1/2014, domácí družstvo je
povinno zaslat vedoucímu soutěží zápis buď elektronicky nebo poštou v případě
udělení karetních trestů a jiných vyjádření v poznámkách zápisu.
➔ STK a VV KSSTÚK upozorňuje, že i v soutěžích, kde není delegován rozhodčí, je
domácí družstvo povinno zajistit hlavního rozhodčího k řádnému zápisu výsledků.
Žebříček  minimální počet her a stanovené koeficienty
➔ Minimální počet odehraných dvouher pro zařazení do žebříčku kraje jsou následující:
◆ v divizi 15 her
◆ v KP1 18 her
◆ v KP2 24 her
➔ Koeficienty pro výpočet hodnoty v žebříčku jsou následující:
◆ Extraliga  1. liga: 60
◆ 1. liga  2. liga: 30
◆ 2. liga  3. liga: 25
◆ 3. liga  divize: 30
◆ divize  KP1: 30
◆ KP1  KP2 25
Divize žen
➔ Uzávěrka přihlášek do divize žen je stanovena do 31.1.2015. Přihlášeny jsou zatím
družstva TTC Litvínov a SKP Ústí nad Labem.
Dne: 29.1.2015  vedoucí soutěží: Bc. Tomáš Žielinský
strana 2/2

