
ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  VV  KSSTPK  –  SEČ 19.7. 2013  
 

Přítomni : K. Štarman, T. Příhoda, J. Volhejn, M. Foltýn, O. Maťátko, Z. Suchánek 
Omluven : P. Štěpánek /zahraniční dovolená/ 
 
1.   Členové VV KSSTPK vyslechli informace o reprezentaci mládeže v rámci ODM ve Zlínském kraji. 
 
2.   Členům VV byla sdělena informace o hospodaření svazu a zajištění vyúčtování přes p. Čepčáře, hospodáře 
PKS ČUS – členy VV byla vyjádřena podpora tohoto řešení i pro sezónu 2013/2014 za schválených podmínek 
od roku 2012. 
 
3.   VV byla projednána a schválena nutnost řešení osvětlení v hernách oddílů a klubů s cílem zajistit ze 
strany pořadatelských oddílů a klubů regulérnost osvětlení při utkáních a turnajích. VV souhlasí s nutností 
měření osvětlení v hernách v rámci oddílů a klubů Pardubického kraje /v krajských soutěžích/ a zajištění 
regulérnosti hracích prostor dle pravidel stolního tenisu. VV schvaluje zakoupení luxmetru, který bude STK a 
Kml sloužit ke kontrole měření osvětlení hracích prostor v hernách oddílů a klubů krajských soutěží. 
 
4.   VV byla projednána a schválena nutnost řešení zveřejnění a správnosti rozměrů hracích prostor oddílů 
a klubů Pardubického kraje /v krajských soutěžích/. Všechny oddíly a kluby hrající krajské soutěže /i 
mládežnické/ musí předložit STK KSSTPK do 30.9. 2013 nové plánky hracích prostor ve svých hernách 
/včetně sociálního příslušenství, uvedení osvětlení – intenzity osvětlení apod. – viz plánek na schválení herny/ 
s uvedením reálných rozměrů a parametrů.  
 
5.   VV schvaluje zakoupení laserového dálkoměru k měření rozměrů hracích prostor, které bude provádět 
namátkově STK nebo Kml KSSTPK od sezóny 2013/2014. 
 
6.   VV pověřuje STK rozlosováním krajských soutěží mužů pro sezónu 2013/2014 a zveřejněním pracovní 
verze k případným připomínkám a nutným změnám, které budou pro STK akceptovatelné a legitimní ze strany 
oddílů a klubů.    
   
7.   VV pověřuje STK přepracováním a dopracováním rozpisu krajských soutěží mužů 2013/2014, 
především pak v duchu navržených a schválených změn VH KSSTPK a VV pro sezónu 2013/2014 : 
- zrušení play off a play out pro všechny krajské soutěže mužů 
- bodové hodnocení utkání /3 body za vítězství, 1 bod za remízu, 0 bodů za prohru, mínus 1 bod za 

kontumaci/ 
- vypracování první varianty soupisky nejpozději do 5.9.2013  
- zachování povinnosti vrchních rozhodčích v jednotlivých utkáních krajských soutěží mužů 
- povinnost vyplnění hlavičky oddílu či klubu na registru, včetně uvedení kontaktních údajů na vedoucí  

jednotlivých družstev v soutěžích mužů 
 
8.   VV pověřuje Kml vypracováním rozpisu a podmínek startu pro soutěže mládeže ve všech věkových 
kategoriích pro sezónu 2013/2014. 
 
9.   VV pověřuje p. Michala Foltýna od sezóny 2013/2014 vedením Vč BTM jako ředitele BTM /schváleno 
rovněž VV KvHSST/. 
 
10. VV pověřuje ředitele Vč BTM vypracováním rozpisu BTM a termínové listiny i výběrového řízení na 
pořadatele jednotlivých BTM 2013/2014. 
 
11. VV pověřuje STK a Kml vypracováním systému nominací na KPj 2014 v jednotlivých kategoriích. 
 
12. VV pověřuje předsedy STK, Kml i KR a TMK nutností zveřejnění seznamu jmen členů komisí. 
 
13. VV schvaluje, aby postih za nesplnění podmínky tzv. aktivní mládeže byl v krajských soutěžích 
uplatňován ve stejném smyslu jako v soutěžích ČAST /dle SŘ/ pro sezónu 2013/2014. 
 



14. VV schvaluje, aby odměnou pro pořadatele BTM v rámci Pardubického kraje /za jeden turnaj v jedné 
kategorii, např. BTM mladšího žactva – žáků i žákyň/ byla částka 2.900,-Kč. 
 
15. VV schvaluje, aby bylo vypsáno výběrové řízení na pořadatele KPj ve všech kategoriích během měsíce 
srpna s dodržením rozpočtu na tyto přebory z roku 2013. VV vyhlášením výběrového řízení pověřuje předsedu 
Kml /mládež/ a předsedu VV /dospělí/. 
 
16. VV pověřuje správce internetových stránek, aby byly vytvořeny nové kolonky /např. pro BTM/ a stránky 
jako celek byly pro sezónu 2013/2014 aktualizovány a inovovány. 
 
17. VV schvaluje návrh KR a TMK na pořádání školení trenérů licence C ve zkráceném časovém rozsahu 
/pátek až neděle/ pod vedením p. O. Maťátka a lektora p. M. Lučana v září 2013. Termín je nutné dohodnout 
v první polovině srpna a sdělit případným zájemcům – včetně zveřejnění harmonogramu a obsahu školení. 
 
18. VV schvaluje návrh KR a TMK, aby se uskutečnilo na počátku soutěžní sezóny 2013/2014 školení a 
doškolení rozhodčích licence C. Termín a další podrobnosti musí být dohodnuty v průběhu první poloviny 
srpna. 
 
19. VV doporučuje STK i Kml, aby podmínky a parametry bodových hodnot pro sestavení žebříčků za 
sezónu 2013/2014 byly vydány v průběhu podzimu 2013.    
 
Za VV KSSTPK  Karel Štarman, předseda VV KSSTPK v.r. 
                             Jan Volhejn, předseda STK KSSTPK v.r.  


