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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.9| 2016/2017 

23. 04. 2017 

1. Oprava: 

Ve Zprávách KKSST č. 8 bod 5 bylo chybně uvedeno, že play-off utkání o 3. postupové místo do 

KP2 z OP se bude hrát do 10. vítězného bodu. Správně je pochopitelně do 9. vítězného bodu. 

Jednalo se čistě o administrativní chybu. Děkujeme za pochopení. 

2. Postup do KP2: 

Do KP2 postupují vítězové sokolovského a chebského okresu automaticky. Pokud vítěz neuplatní 

právo postupu, postupuje automaticky další v pořadí. Vzhledem k tomu, že karlovarský okres v 

letošní sezóně okresní přebor nepořádal, resp. RSST Karlovy Vary nesdílí s STK KKSST žádné 

informace, budou o 3. postupové místo usilovat družstva v rámci play-off, která skončila v 

sokolovském a chebském okresu na 2. místě, případně dalším. Jakmile bude mít STK KKSST 

potvrzený zájem obou družstev, kterých se to týká, budou vydány propozice pro samotné play-off. 

3. Hodnocení sezóny: 

V příloze naleznete formulář „Hodnocení sezóny 2016/2017“, které vyplní oddíly/kluby, jejichž 

družstvo nebo družstva startovala v průběhu uplynulé sezóny v krajských soutěžích řízených STK 

KKSST. Není třeba, aby každé družstvo vyplňovalo hodnocení zvlášť, stačí hromadně za všechna 

družstva jménem oddílu/klubu. K samotnému hodnocení prosím přistupujte odpovědně, nad 

případnými návrhy se rádi pozastavíme a podněty či návrhy se rádi necháme inspirovat. Součástí 

hodnocení je i návrh změny herního systému u Divize pro nadcházející sezónu 2017/2018. 

Hodnocení zašlete na adresu korinek.jan@volny.cz nejpozději do 10.05.2017. Nerespektování tohoto 

termínu nebo nezaslání vyplněného formuláře bude sankcionováno dle sazebníku pokut. 

4. Míčky pro novou seónu: 

Upozorňujeme oddíly/kluby, které budou v nadcházející sezóně přihlašovat svá družstva do 

krajských soutěží (Divize, KP1, KP2), aby počkala s nákupem soutěžních míčků. VV KKSST totiž 

na svém zasedání dne 12.04.2017 odsouhlasila variantu, že se budou krajské soutěže hrát jedním 

typem míčků. Oddíl/klub sice ztratí částečně výhodu domácího balónku, ovšem podmínky tak budou 

pro všechny stejné. Vytvořit a přiblížit hrací podmínky pokud možno stejné je hlavním důvodem. Už 

takhle musíme všichni bojovat s odlišnou kvalitou plastových míčků, takhle se bude využívat pouze 

domácí prostředí v podobě herny, ale základní podmínky pro hru, kterými je stůl, síťka a míček, 

musejí být 100 % shodné pro všechny. 

5. Pokuty STK: 

STK uděluje pokutu družstvu TJ Baník Sokolov „B“ ve výši Kč 200,- za nedodržení Rozpisu 

krajských soutěží bod č. 21 (nezaslání naskenovaného zápisu emailem předsedovi STK, popř. poštou 

v papírové podobě v termínu daný rozpisem, KP2 – 19. a 20. kolo) v souladu s platným sazebníkem 

pokut. Pokuta je splatná do 3 týdnů od vydání těchto Zpráv. Číslo účtu 2501152933/2010, VS 

3440901314. Doklad o zaplacení pokuty zaslat poštou nebo mailem předsedovi STK rovněž do 3 

týdnů. 
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STK uděluje pokutu družstvu TJ Slovan Karlovy Vary „A“ ve výši Kč 100,- za nedodržení Rozpisu 

krajských soutěží bod č. 21 (nezaslání naskenovaného zápisu emailem předsedovi STK, popř. poštou 

v papírové podobě v termínu daný rozpisem, Divize – 22. kolo) v souladu s platným sazebníkem 

pokut. Pokuta je splatná do 3 týdnů od vydání těchto Zpráv. Číslo účtu 2501152933/2010, VS 

3440300114. Doklad o zaplacení pokuty zaslat poštou nebo mailem předsedovi STK rovněž do 3 

týdnů. 

6. MČR jednotlivců mládeže: 

Dorostenci:  22.-23.4.2017  Praha  

St. žáci:  29.-30.4.2017  Hostinné  

Ml. žactvo:  20.-21.5.2017  Havířov 

7. Termín konference KKSST 2017: 

Dne 14.06.2017 v 16:30 h se v Chodově v budově ZŠ J. A. Komenského, Smetanova 738 uskuteční 

Konference KKSST, z. s. Delegáti včas obdrží pozvánky. 

8. Nominace mládeže na ODM 2017 v Brně: 

VV KKSST na své schůzi dne 12.04.2017 schválila návrh Komise mládeže obsahující nominaci na 

Olympiádu dětí a mládeže 2017 v Brně v termínu od 24. – 29. 06. 2017. 

 

Mladší žactvo  Albert Kupčík – TJ Lomnice 

  Jiří Nykl – TJ Batesta Chodov 

  Zuzana Furchová – TJ Lomnice 

  Lucie Čáchová – TJ Luby 

 

Starší žactvo  Vojtěch Levora – TJ Luby 

  Vít Špalek – SKST Cheb 

  Lucie Kociánová – TJ Sokol Velká Hleďsebe 

  Natálie Morová – TJ Batesta Chodov 

 

Trenéři  Tomáš Skála – TJ Luby 

  Jan Kořínek – TJ Batesta Chodov 

 

Povinnosti týkající se účasti na ODM budou jednotlivým krajským reprezentantům včas rozeslány. 

Podmínkou účasti je též setrvání po celou dobu ODM v místě konání (nelze přijet později ani dříve 

odjet kvůli účasti na jednotlivých slavnostních ceremoniálech, zejména pak úvodní a závěrečné 

nástupy). 
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9. Společenský koutek: 

V měsíci dubnu 2017 oslaví svá životní jubilea 

 

Vladimír Šabík – TJ Luby 55 let 

Ivan Vrzal – TJ Slovan Karlovy Vary 50 let 

Jana Černohorská – SK Toužim 55 let 

Vladislav Nováček – TJ Loket  60 let 

 

VV přeje všem jubilantům vše nejlepší, zejména hodně zdraví, štěstí a též co nejvíce životní pohody, 

spokojenosti a osobních i sportovních úspěchů. 

 

 Tomáš Skála Mgr. Michal Janský Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 


