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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.6| 2018/2019 

31. 01. 2019 

1. Pokuty STK: 

Komise STK ukládá pokutu ve výši Kč 100,- družstvu TJ Sokol Velká Hleďsebe "A" z důvodu 

nerespektování bodu č. 21 Rozpisu krajských soutěží pro sezónu 2018/2019 za nevložení výsledků 

utkání do 22:00 h v hrací den v rámci Divize (12. kolo). Splatnost pokuty je do 7 (sedmi) dnů od 

vydání těchto zpráv na účet KKSST č. 2501152933/2010, VS: 3440201114. 

Komise STK ukládá pokutu ve výši Kč 100,- hráči Karel Provazník z TJ Sokol Velká Hleďsebe z 

důvodu nerespektování bodu 19 Propozic na Krajské přebory mužů, které se konaly 19.01.2019 v 

Lubech, kdy se přeborů nezúčastnil a svou absenci řádně neomluvil. Splatnost pokuty je do 7 (sedmi) 

dnů od vydání těchto zpráv na účet KKSST č. 2501152933/2010, VS: 3440201114. 

Komise STK ukládá pokutu ve výši Kč 100,- hráči Martin Kocián z TJ Sokol Velká Hleďsebe z 

důvodu nerespektování bodu 19 Propozic na Krajské přebory mužů, které se konaly 19.01.2019 v 

Lubech, kdy se přeborů nezúčastnil a svou absenci řádně neomluvil. Splatnost pokuty je do 7 (sedmi) 

dnů od vydání těchto zpráv na účet KKSST č. 2501152933/2010, VS: 3440201114. 

Komise STK uděluje pokutu ve výši Kč 100,- družstvu SK Toužim „A“ z důvodu nerespektování 

bodu č. 21 Rozpisu krajských soutěží pro sezónu 2018/2019 za nevložení výsledků utkání do 22:00 h 

v hrací den v rámci Divize (13. a 14. kolo). Splatnost pokuty je do 7 (sedmi) dnů od vydání těchto 

zpráv na účet KKSST 2501152933/2010, VS: 3440300314. 

Komise STK uděluje pokutu ve výši Kč 200,- družstvu TJ Jiskra Aš  z důvodu nerespektování bodu 

č. 21 Rozpisu krajských soutěží pro sezónu 2018/2019 za pozdě zaslané nebo vůbec nezaslané zápisy 

v elektronické podobě ke kontrole v rámci KP1 (13. a 14. kolo). Splatnost pokuty je do 7 (sedmi) dnů 

od vydání těchto zpráv na účet KKSST č. 2501152933/2010, VS: 3440200214. 

Komise STK uděluje pokutu ve výši Kč 300,- družstvu TJ Slovan Karlovy Vary "A"  z důvodu 

nerespektování bodu č. 11 a 19 Rozpisu krajských soutěží pro sezónu 2018/2019 z důvodu 

nenastoupení hráčů a neodehrání utkání s družstvem TJ Slavoj Kynšperk "A" v rámci Divize (13. 

kolo). Součástí pokuty je i oboustranná kontumace výsledků. Důvodem je uvedení hráče Davida 

Moldavčuka v rámci sestavy domácího družstva TJ Slavoj Kynšperk "A", který v uvedeném utkání 

nenastoupil, což bylo u daného hráče ověřeno, avšak figuruje v zápise o utkání ve stolním tenise. 

Přesto byl tento fakt ze strany ved ouc&iacu te;ch družstev a hlavního rozhodčího podepsán jako 

správný, bez námitek a připomínek hlavního rozhodčího. Vedoucí družstev a hlavní rozhodčí 

představují svým podpisem garanci správnosti uvedených údajů v zápise o utkání ve stolním tenise. 

Rovněž došlo k porovnání podpisů vedoucích družstev s předchozími doručenými zápisy, které 

rovněž nesouhlasí, přestože u nich absentují jména napsaná hůlkovým písmem. Komise STK tak 

dospělá k závěru, že se předmětné utkání neodehrálo a bylo pouze po předchozí domluvě 

zúčastněných stran sepsáno na předepsaný formulář.  Splatnost pokuty je do 7 (sedmi) dnů od vydání 

těchto zpráv na účet KKSST č. 2501152933/2010, VS: 3440300114. 

Komise STK uděluje pokutu ve výši Kč 300,- družstvu TJ Ostrov "A"  z důvodu nerespektování 

bodu č. 11 a 19 Rozpisu krajských soutěží pro sezónu 2018/2019  z důvodu nenastoupení hráčů a 

neodehrání utkání s družstvem TJ Slavoj Kynšperk "A" v rámci Divize (14. kolo). Součástí pokuty je 

i oboustranná kontumace výsledků. Důvodem je uvedení hráče Davida Moldav čuka v rámci sestavy 
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domácího družstva TJ Slavoj Kynšperk "A", který v uvedeném utkání nenastoupil, což bylo u daného 

hráče ověřeno, avšak figuruje v zápise o utkání ve stolním tenise. Přesto byl tento fakt ze strany 

vedoucích družstev a hlavního rozhodčího podepsán jako správný, bez námitek a připomínek 

hlavního rozhodčího. Vedoucí družstev a hlavní rozhodčí představují svým podpisem garanci 

správnosti uvedených údajů v zápise o utkání ve stolním tenise. Rovněž došlo k porovnání podpisů 

vedoucích družstev s předchozími doručenými zápisy, které rovněž nesouhlas&iacut e;, přestože u 

nich absentují jména napsaná hůlkovým písmem. Komise STK tak dospělá k závěru, že se předmětné 

utkání neodehrálo a bylo pouze po předchozí domluvě zúčastněných stran sepsáno na předepsaný 

formulář.  Splatnost pokuty je do 7 (sedmi) dnů od vydání těchto zpráv na účet KKSST č. 

2501152933/2010, VS: 3440300214. 

Komise STK uděluje pokutu ve výši Kč 900,- družstvu TJ Slavoj Kynšperk "A"  z důvodu 

nerespektování bodu č. 11 a 19 Rozpisu krajských soutěží pro sezónu 2018/2019 z důvodu 

nenastoupení hráčů a neodehrání utkání s družstvy TJ Slovan Karlovy Vary "A" a TJ Ostrov "A" v 

rámci Divize (13. a 14. kolo). Součástí pokuty je i oboustranná kontumace výsledků. Důvodem je 

uvedení hr&aacu te;če Davida Moldavčuka v rámci sestavy domácího družstva TJ Slavoj Kynšperk 

"A", který v uvedeném utkání nenastoupil, což bylo u daného hráče ověřeno, avšak figuruje v zápise 

o utkání ve stolním tenise. Přesto byl tento fakt ze strany vedoucích družstev a hlavního rozhodčího 

podepsán jako správný, bez námitek a připomínek hlavního rozhodčího. Vedoucí družstev a hlavní 

rozhodčí představují svým podpisem garanci správnosti uvedených údajů v zápise o utkání ve 

stolním tenise. Rovněž došlo k porovnání podpisů vedoucích družstev s předchozími doručenými 

zápisy, kter&eacu te; rovn ěž nesouhlasí, přestože u nich absentují jména napsaná hůlkovým písmem. 

Komise STK tak dospělá k závěru, že se předmětné utkání neodehrálo a bylo pouze po předchozí 

domluvě zúčastněných stran sepsáno na předepsaný formulář.  Splatnost pokuty je do 7 (sedmi) dnů 

od vydání těchto zpráv na účet KKSST č. 2501152933/2010, VS: 3440900614. 

2. Nominace na MČR dospělých: 

Přímá nominace (základ 1. ligy): 

Michal Polák - SK TTC Fr. Lázně 

Jan Žaloudík - SK TTC Fr. Lázně 

Jan Žák - SK TTC Fr. Lázně 

Filip Černota - SK TTC Fr. Lázně 
 

Krajská nominace muži: 

1. Lukáš Hobl - SKST Cheb 

2. Petr Gavlas - SKST Cheb 

3. Vojtěch Levora ml. - SKST Cheb 

4. Petr Březovský - SKST Cheb 

1. náhradník Petr Huleš - TJ Batesta Chodov 

2. náhradník Nikola Hurban - TJ Batesta Chodov 

3. náhradník Martin Čonka - TJ Ostrov 

4. náhradník Radek Jánský - TJ Jiskra Aš 
 

Krajská nominace ženy: 

1. Tereza Lošťáková - SKST Cheb 

1. náhradník Nicole Mašková - SK Toužim 

2. náhradník Kristýna Lošťáková - SKST Cheb 

3. náhradník Klára Kárová - TJ Loket 
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Nominaci na MČR, které se koná první víkend v březnu 2019 v Teplicích, provede KKSST. Samotné 

přihlášení je však na každém hráči, prostřednictvím registru. Oddílový správce proto zajistí přihlášení 

nominovaného hráče na MČR (v registru v sekci Klub - Turnaje). Rovněž připomínáme, že 

případnou absenci je nutné nahlásit Komisi STK, která osloví náhradníka. 

3. Účast na republikových turnajích: 

Připomínáme všem, kteří se budou účastnit republikových turnajů, aby svou účast oznámili 

klasifikátorovi na e-mail: kara.pepa@centrum.cz 

4. Společenský koutek: 

V měsíci lednu oslaví svá životní jubilea 

Stanislava Kopecká - SKST Cheb                                 75 let 

MUDr. Miloš Friedman - TJ Sokol Velká Hleďsebe       70 let 

Zdeněk Kraka - TJ Baník Vintířov                                   55 let 

Petr Heinrich - SK Toužim                                               50 let 

KKSST přeje všem jubilantům vše nejlepší, zejména hodně zdraví a štěstí, dostatek elánu a životní 

pohody a v neposlední řadě hodně osobních a sportovních úspěchů. 

 

 

 Tomáš Skála Mgr. Michal Janský Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 
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