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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.07| 2019/2020 

 
 1. Pokuta STK KKSST 
 
Komise STK KKSST uděluje pokutu družstvu SKST Cheb „C“ ve výši Kč 200,- z důvodu nedodržení Rozpisu soutěží KKSST bod č. 21 
(nerespektování termínu pro zaslání naskenovaných zápisů ke kontrole a schválení), Divize, 2. a 3. kolo.  
 
Komise STK KKSST uděluje pokutu družstvu SKST Cheb „D“ ve výši Kč 200,- z důvodu nedodržení Rozpisu soutěží KKSST bod č. 21 
(nerespektování termínu pro zaslání naskenovaných zápisů ke kontrole a schválení), KP2, 2. a 3. kolo.  
 
Variabilní symbol 3440201414, bankovní účet KKSST 2501152933/2010, splatnost ve lhůtě 7 (sedmi) dnů od vydání Zpráv. Doklad 
o úhradě pokuty zaslat na adresu Komise STK (korinek.jan@volny.cz). 
 

2. Vyhodnocení ankety KKSST 
 
Ve Zprávách KKSST č. 4 2019/2020 v bodě 6 (dne 17.09.2019) byla zveřejněna výzva k vyplnění ankety v souvislosti s možnou 
reorganizací krajských dlouhodobých soutěží družstev. Lhůta byla stanovena do 15.10.2019. Smyslem ankety bylo zjištění názoru 
členské základny Karlovarského kraje, které by mělo za výsledek případnou reorganizaci krajských soutěží, tedy posun a reakci 
na sportovní, kvalitativní, početní, geografické a oddílové změny, jenž za poslední roky nastaly.  
 
Na anketě se podílelo z 18ti oddílů Karlovarského kraje pouze 11. Dvanáctým respondentem ankety byl oddíl z Merklína, ovšem 
jeho názor byl brán pouze jako informativní, neboť s ohledem na absenci jeho družstva v krajských soutěžích, nebylo k němu 
přihlíženo. Na anketě se tedy podílelo pouhých 60 % dotčených oddílů/klubů, což částečně svědčí o neochotě se aktivně podílet 
na případných změnách, které mohou pozitivně ovlivnit další vývoj v našem kraji. Jednotlivé výsledky jsou uvedeny v závěru 
těchto Zpráv.  
 
Finální vyhodnocení ankety, ke kterému došlo dne 21.10.2019 na schůzi VV KKSST v Lubech, nevede VV k závěru, aby zahájil 
technické a organizační úsilí směřující k reorganizaci soutěží, snižování počtu družstev v soutěžích anebo k jiným změnám (které 
byly součástí ankety). Není tedy třeba, aby došlo ke svolání mimořádné krajské konference, která je oprávněna k těmto změnám. 
Je tedy ponechán stávající stav beze změny.  
 

Vyjádření předsedy VV KKSST:  
 
Rád bych uvedl na pravou míru, že Výkonný výbor Karlovarského svazu stolního tenisu, tu není pro sebe, ale aby hájil 
zájmy stolního tenisu v našem nejmenším kraji s nejmenší základnou. Mgr. Kořínek si dal s přípravou dostatečnou 
práci, projednáváme to na schůzi VV a skoro polovina oddílů se  není schopna vyjádřit, natož vyplnit důležitou anketu, 
kam bude směřovat stolní tenis v našem kraji. Je to dost smutné. A proto se ptám. Děláme to špatně? Jestli ano a 
někdo má dojem, že to bude dělat lépe, v příštím roce v měsíci červnu bude valná hromada a nyní volební. Takže se 
může kdokoli přihlásit a zkusit to podle jiného scénáře. K těmto napsaným slovům, mě donutil přístup některých 
oddílů, které vůbec nerespektují jakékoli nařízení nebo žádost o spolupráci. Ono nás to stejně dožene za rok nebo dva 
nebudeme mít s kým hrát. Mládež nejsme schopni doplňovat na soupisky mužů, natož aby se některé oddíly o to 
alespoň pokusily a vychovali mladé hráče a hráčky. Radši zaplatíme 1.000 Kč pokutu, místo abychom se věnovali našim 
dětem. To jsem měl na srdci a měl jsem tu potřebu tyto slova napsat. Děkuji T. Skála. 
 

3. Pokuty za nevyplnění ankety 
 
Níže uvedeným družstvům VV KKSST uděluje pokutu ve výši Kč 100,- za nevyplnění Ankety KKSST vyplývající ze Zpráv KKSST č. 4 
2019/2020 bod 6.  
 
1. TJ Sokol Velká Hleďsebe – VS 3440201120 
2. TJ Baník Vintířov – VS 3440900220 
3. SK Toužim – VS 3440300320 
4. NK BFB Bochov – VS 3440301220 
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5. TJ Jiskra Březová – VS 3440301120  
6. TJ Slavoj Kynšperk – VS 3440300620 
7. TJ Baník Bukovany – VS 3440901620 
 
bankovní účet KKSST 2501152933/2010, splatnost ve lhůtě 7 (sedmi) dnů od vydání Zpráv. Doklad o úhradě pokuty zaslat na 
adresu předsedy VV KKSST (info@violin-skala.cz). 
 

4. Změna vedoucího družstva 
 
TJ Sokol Velká Hleďsebe „B“ (KP1) nově Karel Provazník 
TJ Sokol Velká Hleďsebe „D“ (OP) nově Zdeněk Vršecký 
TJ Lomnice „A“ (KP1) nově Andrea Vondrušková 

- Aktuální kontakty jsou uvedeny ve STISu.  
 

5. Dodatečné zařazení do krajského žebříčku mužů 
 
V návaznosti na extraligové výsledky hráče SKST Cheb Stepana Shaposhnikova, byl jmenovaný ze strany ředitelství extraligové 
soutěže doplněn na žebříček ČR mužů 2019/2020 jako 60N. V této souvislosti je jeho republikové umístění a herní kvalita 
zhodnocena i v krajském hledisku, proto je dodatečně doplněn na žebříček mužů KKSST jako 1N z původního 10N. Dotčené 
soupisky u SKST Cheb jsou již aktualizovány.  
 

6. Informace o HBO v Plzni 
 
Letošní kemp projektu Hledáme budoucí olympioniky se uskuteční v termínu 21.-22.12.2019 v Plzeňském kraji. Místo 
konání a další podrobnosti budou upřesněny v propozicích.  
Projekt je určen pro děti ve věku 7 - 9 let (v sezóně 2019/2020 ročníky 2010 - 2012) a pro jejich trenéry.  
 
7. Trenérská kniha Marty Novotné 
 
KKSST zakoupil 20 ks nové trenérské knihy napsané paní Martou Novotnou. Zdarma ji dáme do každého klubu v našem 
kraji, případně trenérům na vyžádání. 
 
8. Program MŠMT Můj klub 
 
Důležitá informace pro kluby, které budou žádat dotaci na MŠMT Můj klub. Program je již otevřen a je třeba jej vyplnit 
elektronickou cestou. Minimální počet mládeže za klub je 12 dětí a ukončení projektu je 18. listopadu 2019. 
 
9. Žebříčky mládeže 
 
Nové žebříčky mládeže budou aktualizovány po odehrání všech mládežnických turnajů včetně republikových ke dni 
01.01.2020.   
 
10. Společenský koutek 
 
V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea 
 
Václav DROZDA, TJ Sokol Velká Hleďsebe 75 let 
Štefan SCHÖN, TJ Sokol Velká Hleďsebe  70 let 
Vladimír IZÁK, SKST Cheb   70 let 
Lenka CIMROVÁ, TJ Baník Bukovany  50 let 
 
KKSST přeje všem jubilantům vše nejlepší, zejména hodně zdraví a štěstí, dostatek elánu a životní pohody a v neposlední řadě 
spousty osobních a sportovních úspěchů. 
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11. Výsledky ankety KKSST 
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12. Postupová a sestupová varianta 
 
Postupová a sestupová varianta pro sezónu 2019/2020 tvoří samostatnou přílohu těchto Zpráv.  

 
 
 

 Tomáš Skála Jan Pěnkava Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 
 
V Lubech dne 24.10.2019 


