Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje

ZPRAVODAJ krajských soutěží č. 1/201516
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. ČESKÝ POHÁR  1. stupeň
➔ viz. STIS
➔ Kontumace KST Libědice A  SK Štětí 10:0wo  hosté se nedostavili k utkání. Bude
udělena sankce dle rozpisu ČP.
➔ Utkání SKST Baník Most B  TTC Litvínov A nebylo sehráno po dohodě vedoucích.
Postup přenechán SKST Baníku Most B.
➔ Do druhého stupně postupují TJ Krupka a SKST Baník Most B.
2. PROGRAM A VÝSLEDKY
➔ Jsou odehrána první kola soutěží.
3. ROZHODČÍ
➔ Družstvo Sever Žatec A v soutěži divize neuvedlo pro delegaci žádného rozhodčího.
Družstvo je povinno si k jednotlivým utkáním delegovat rozhodčího s minimální licencí K
nebo C z vlastního nebo z oddílu jiného.
4. HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
➔ V prvních kolech někteří vedoucí nevěděli svá hesla nebo způsob hlášení. Kvůli tomuto
docházelo často k několikahodinovým zpožděním hlášení. Vedoucí družstev zadávají
zápisy prostřednictvím vlastního loginu (id číslo) a přihlášením přes
https://registr.pingpong.cz
. Pokud vedoucí v systému ještě nebyl přihlášen, je třeba
dané osobě nastavit v profilu kontaktní email, který slouží pro zaslání prvního
vygenerovaného hesla. To se však zašle až v případě návštěvy a pokusu k registraci pro
přihlášení a to na daný email.
➔ Upozorňuji na povinnost zadávat alespoň předběžný výsledek do 18:00 v neděli
(případně 18:00 následujícího dne při jednokolovém systému).
➔ Níže budu uvádět tabulku s pozdním hlášením. Tolerováno bude jako každoročně jedno
opomenutí a při druhém bude udělena sankce. Dále lze nahlásit jakoukoliv cestou
alespoň předběžný výsledek.
družstvo
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5. KONTROLY UTKÁNÍ A DOBROVOLNÍ KOMISAŘI
➔ I letos budou probíhat náhodné kontroly ve všech soutěžích pořádaných KSSTÚK.
➔ KSSTÚK vybízí jakéhokoliv člena oddílů, který je uveden v registru, k funkci komisaře.
Funkce je proplácena dle směrnic + cena za dopravu 3Kč/km. Snahou KSSTÚK je
hospodárnější vykonávání této funkce, tudíž je zapotřebí, aby došlo ke kontrole více
utkání v jednom kole, což je také zároveň finančně výhodnější pro komisaře. Samotné
vyslání komisaře řídí STK a nesmí být veřejně známo. Lze se přihlásit přes jakéhokoliv
člena VV KSSTÚK.
6. ZMĚNY V ADRESÁŘÍCH
➔ Změna vedoucích u družstev Krupky v KP2A a Lenešic v KP2B.
➔ Někteří vedoucí mně upozornili na nepřesnosti u telefonních čísel  aktualizováno.
➔ Během září docházelo k upřesňování značek míčků u jednotlivých družstev 
aktualizováno.
➔ Všechny změny jsou zaneseny i do adresářů na STISu. Dále zasílám aktualizovaný
adresář v Excelu.
7. SCHVALOVÁNÍ HEREN
➔ Většina oddílů již provedla v červenci a srpnu. Avšak někteří oddíloví správci vytvořili
plánky, které po nahrání do systému registru se staly nečitelnými (komprese, chyby
registru apod.). Pro letošek jsme tedy tolerovali určitou nečitelnost a orientovali se
především na zadané rozměry. Tyto rozměry jsou uvedeny v seznamu schválených
heren, který také přikládám k tomuto zpravodaji.
➔ Tolerance v rozměrech hracího prostoru pro jeden stůl: 10% tj. limitující rozměry jsou
9x4,5 metru. U výšky nad stolem minimálně 2,5 metru. Některé herny dostaly
doporučení na dočasnou přestavbu hracího prostoru na krajská utkání.
➔ Oddíly s ligovými družstvy vyplňují v registru jako schvalující svaz ČAST, tudíž se
nepodřizují schvalování KSSTÚK.
➔ Nedostatky v nákresech heren (po nahrání do registru): nečitelnost kót, nevhodně
volené kóty, nečitelnost printscreenu z AutoCADu (bylo by vhodné zvolit export např. do
PNG), fotografie herny (nemá vypovídající hodnotu o rozměrech) …
➔ Návrh na nápravu (lze provést pro příští sezónu): Narýsovat ručně fixy a naskenovat.
Použít silné čáry, tučná písma o velikosti ve vhodném poměru vůči celé kresbě. Při
použití programu Malování exportovat do formátu PNG  umožnění kresby většího
obrázku do max. velikosti 100 kilobajtů. V příloze zasílám vzor vytvořený v programu
CorelDraw.
přílohy zpravodaje: Seznam heren, aktualizovaný adresář, vzor plánku herny
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vedoucí soutěží: Bc. Tomáš Žielinský
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