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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.9| 2018/2019 

09. 04. 2019 

1. Nominace na MČR staršího žactva: 

Starší žáci:  

1. Adam Veinfurt – SKST Cheb 

1N. Kvido Rada – TJ Lomnice 

2N. Jiří Nykl – TJ Batesta Chodov 

3N. Jan Kokeš – SK Toužim 

Starší žákyně: 

1. Tereza Lošťáková – SKST Cheb 

1N. Zuzana Furchová – TJ Lomnice 

2N. Nicole Provazníková – TJ Sokol Velká Hleďsebe 

3N. Lucie Čáchová – TJ Luby 

Nominaci na MČR provede Komise STK KKSST prostřednictvím registru. Samotné přihlášení bude 

provedeno cestou oddílového správce registru. Případné omluvy bezodkladně oznámit na adresu 

předsedy Komise mládeže KKSST, který zajistí povolání náhradníka. Neomluvená neúčast je 

sankcionována. 

2. Krajské výsledky a hodnocení sezóny: 

Komise STK po posledním soutěžním kole schválila všechny výsledky a závěrečnou podobu 

krajských soutěží. Rovněž děkuje za spolupráci vedoucím družstev. Podoba sestupů a postupů bude 

známa do 30.04.2019 s ohledem na využití práva postupu vítěze Divize do 3. ligy (případně dalšího v 

pořadí). Nastane-li varianta, kdy budou postupovat do KP2 4 družstva z okresních přeborů, bude 

čtvrté postupové místo směřováno do regionu Sokolov s ohledem na počet družstev v tamějším 

okresním přeboru. 

 Komise STK KKSST v této oblasti vyzývá jednotlivé předsedy RSST k vzájemné diskuzi, zdali je 

početní stav družstev v okresech Karlovy Vary a Cheb udržitelný pro dlouhodobou soutěž a zdali by 

nebylo vhodné popřemýšlet nad sloučením soutěží, případně zapojením většího počtu mládeže a 

navýšením družstev. Komise STK KKSST v této souvislosti připomíná, že družstvo s právem 

postupu do vyšší soutěže není oprávněno toto právo přenechat jinému družstvu v rámci převodu 

soutěže, tedy aby si sestupující družstvo z vyšší soutěže tímto způsobem zajistilo v soutěžní třídě 

setrvání i pro nadcházející soutěžní ročník. Tuto problematiku upravuje čl. 313.02 soutěžního řádu.  

 Součástí těchto Zpráv je i výzva k elektronickému vyplnění formuláře pro hodnocení sezóny. Odkaz 

na formulář je:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1d3Hny3edK93kYWGw7pAMvPRBBuWIUQuyqdL

Y8RGbhVNYig/viewform?usp=sf_link 

Případně přes portál www.ping-pong.cz – sekce Kraje a regiony, Karlovarský kraj, Záložka Ostatní 

Termín pro vyplnění formuláře je stanoven do 30.04.2019.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1d3Hny3edK93kYWGw7pAMvPRBBuWIUQuyqdLY8RGbhVNYig/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1d3Hny3edK93kYWGw7pAMvPRBBuWIUQuyqdLY8RGbhVNYig/viewform?usp=sf_link
http://www.ping-pong.cz/
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Za aktivní přístup k hodnocení předem děkujeme. Nerespektováním stanoveného termínu nebo 

nevyplněním formuláře, se oddíl vystavuje nebezpečí postihu formou pokuty dle sazebníku pokut 

KKSST. Formulář se vyplňuje za oddíl/klub, nikoli za každé družstvo zvlášť. 

3. Oblastní fonále 55. ročníku Západočeského poháru: 

08.05.2019 – kategorie mladší žactvo – pořadatel Plzeňský kraj 

12.05.2019 – kategorie dorostu – pořadatel Plzeňský kraj 

18.05.2019 – kategorie dospělých – pořadatel TJ Batesta Chodov 

19.05.2019 – kategorie staršího žactva – pořadatel TJ Batesta Chodov 

- na oblastní finále se nominují hráči z TOP12 (= krajské kolo poháru KKSST), kteří se umístí na 1. – 

4. místě 

4. Krajské kolo poháru KKSST dospělých: 

Termín 05.05.2019, pořadatel TJ Luby. 

Účast, ať již přímá dle žebříčku anebo dle výsledkové listiny okresního kola, dle okresní nominace v 

počtu 14ti hráčů za okres. 

 

 Tomáš Skála Mgr. Michal Janský Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 


