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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.10| 2018/2019 

 

1. Nominace na oblastní finále ZPČ poháru - 55. ročník (mládež) 
  

mladší žáci 

1. Jakub Kotál - KST Karlovy Vary 

2. František Šindelář - SK Toužim 

3. Jakub Holota - SKST Cheb 

4. Ondřej Vacura - SK Toužim 

  

mladší žákyně 

1. Karolína Janků - TJ Lomnice 

2. Tereza Lošťáková - SKST Cheb 

3. Nela Kupčíková - TJ Lomnice 

4. Nela Kořínková - TJ Batesta Chodov 

  

starší žáci 

1. Jan Kokeš - SK Toužim 

2. Jiří Nykl - TJ Batesta Chodov 

3. Lukáš Boči - TJ Batesta Chodov 

4. Adam Veinfurt - SKST Cheb 

  

starší žákyně 

1. Tereza Lošťáková - SKST Cheb 

2. Klára Sankotová - TJ Batesta Chodov 

3. Karolína Janků - TJ Lomnice 

4. Zuzana Furchová - TJ Lomnice 

  

dorostenci 

1. Vojtěch Levora ml. - SKST Cheb 

2. Michael Trgo - SKST Cheb 

3. Adam Veinfurt - SKST Cheb 

4. Jiří Nykl - TJ Batesta Chodov 

  

dorostenky 

1. Nicole Mašková - SK Toužim 

2. Kristýna Lošťáková - SKST Cheb 

3. Klára Kárová - TJ Loket 

4. Lucie Čáchová - TJ Luby 

  

Žádáme hráče, respektive zástupce oddílů/klubů, aby v případě absence adresovali omluvenku předsedovi 

Komise mládeže - Mgr. Bohumil Řezáč, tel: 720/592057, který zajistí povolání náhradníků. Neomluvená 

absence bude sankcionována dle platného sazebníku pokut.  

Pořadí náhradníků v jednotlivých kategoriích korespondují s výsledky TOP12.   

Pořadatelé 

OFP mladšího žactva - TJ Sokol Plzeň V. - 08.05.2019 

OFP dorostu - SKUŘ Plzeň - 12.05.2019  

OFP dospělých - TJ Batesta Chodov - 18.05.2019 

OFP staršího žactva - TJ Batesta Chodov - 19.05.2019 
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2. Nominace na Hry letní olympiády dětí a mládeže 2019 v Liberci  

Dne 17.04.2019 rozhodl VV na své schůzi v Lubech dle nastavených nominačních kritérií následující podobu 

krajské reprezentace v souvislosti s účastí na LODM 2019 v Liberci, která se koná ve dnech 23. - 28. června 

2019.   

mladší žactvo 1. Jakub Kotál, 2. František Šindelář, 1N Jakub Holota,  

                        1. Tereza Lošťáková, 2. Karolína Janků, 1N Nela Kupčíková 

starší žactvo   1. Adam Veinfurt, 2. Jan Kokeš, 1N Jiří Nykl,  

                        1. Zuzana Furchová, 2. Lucie Čáchová, 1N Klára Sankotová 

trenéři (doprovod) Tomáš Skála, Mgr. Jan Kořínek  

Žádáme trenéry případně zákonné zástupce nominovaných hráčů, aby bezodkladně zaslali na adresu 

korinek.jan@volny.cz zprávu s uvedením zákonného zástupce hráče, jeho telefonní číslo a email, se kterým 

bude dále komunikováno s ohledem na splnění všech podmínek pro účast na olympiádě (akreditace, zdravotní 

posudky, nástupové oblečení, GDPR apod.). Rovněž připomínáme, že podmínkou účasti a reprezentace 

Karlovarského kraje je trvalé bydliště nominovaného hráče na území Karlovarského kraje. Pokud by došlo k 

situaci, že některý z nominovaných hráčů má trvalé bydliště mimo Karlovarský kraj, je rovněž nezbytné se 

spojit s trenérem Mgr. Janem Kořínkem, který je pověřen akreditací hráčů za Karlovarský kraj. Zákonným 

zástupcům (jakmile budou poskytnuty všechny kontaktní údaje) budou následně zaslány další informace.   

3. Pokuty   

Komise trenérů a rozhodčích KKSST uděluje oddílu NK BFB Bochov pokutu ve výši Kč 1000,- z důvodu 

nesplnění sportovních povinností vyplývajících ze soutěžního řádu s ohledem na absenci licencovaného trenéra 

příslušné skupiny. Pokuta je splatná do 7 dnů od vydání těchto Zpráv bankovním převodem na číslo 

účtu 2501152933/2010 pod VS 3440301213.   

Komise mládeže KKSST uděluje oddílu NK BFB Bochov pokutu ve výši Kč 1000,- z důvodu nesplnění 

sportovních povinností vyplývajících ze soutěžního řádu s ohledem na absenci aktivní mládeže (výchova a 

soutěžní účast dětí a mládeže v krajských či okresních akcích). Pokuta je splatná do 7 dnů od vydání těchto 

Zpráv bankovním převodem na číslo účtu 2501152933/2010 pod VS 3 440301212.   

Komise mládeže KKSST uděluje oddílu TJ Jiskra Březová pokutu ve výši Kč 1000,- z důvodu nesplnění 

sportovních povinností vyplývajících ze soutěžního řádu s ohledem na absenci aktivní mládeže (výchova a 

soutěžní účast dětí a mládeže v krajských či okresních akcích). Pokuta je splatná do 7 dnů od vydání těchto 

Zpráv bankovním převodem na číslo účtu 2501152933/2010 pod VS 3440301112.   

Komise mládeže KKSST uděluje oddílu TJ Slovan Karlovy Vary pokutu ve výši Kč 1000,- z důvodu 

nesplnění sportovních povinností vyplývajících ze soutěžního řádu s ohledem na absenci aktivní mládeže 

(výchova a soutěžní účast dětí a mládeže v krajských či okresních akcích). Pokuta je splatná do 7 dnů od vydání 

těchto Zpráv bankovním převodem na číslo účtu 2501152933/2010 pod VS 3440300112.   

Komise mládeže KKSST uděluje oddílu TJ Baník Svatava pokutu ve výši Kč 1000,- z důvodu nesplnění 

sportovních povinností vyplývajících ze soutěžního řádu s ohledem na absenci aktivní mládeže (výchova a 

soutěžní účast dětí a mládeže v krajských či okresních akcích). Pokuta je splatná do 7 dnů od vydání těchto 

Zpráv bankovním převodem na číslo účtu 2501152933/2010 pod VS 3440901112.   

Komise mládeže KKSST uděluje oddílu TJ Loket pokutu ve výši Kč 1000,- z důvodu nesplnění sportovních 

povinností vyplývajících ze soutěžního řádu s ohledem na absenci aktivní mládeže (výchova a soutěžní účast 

dětí a mládeže v krajských či okresních akcích). Pokuta je splatná do 7 dnů od vydání těchto Zpráv bankovním 

převodem na číslo účtu 2501152933/2010 pod VS 3440900912.   
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Podmínku aktivní mládeže splňují oddíly/kluby, které mají hráče řádně zaregistrované a zaevidované v 

evidenčních seznamech a v minimálním počtu 3 hráčů se zúčastní nejméně tří turnajů nebo přeborů krajské či 

okresní úrovně, případně aby byli aktivně zapojeni do dlouhodobých mistrovských soutěží družstev dospělých 

okresní či krajské úrovně.   

Komise STK KKSST uděluje oddílu TJ Jiskra Březová pokutu ve výši Kč 100,- z důvodu nevyplnění 

elektronického hodnocení krajských soutěží za uplynulou sezónu 2018/2019 v řádném termínu. Pokuta je 

splatná do 7 dnů od vydání těchto Zpráv bankovním převodem na číslo účtu 2501152933/2010 pod VS 

3440301114.   

Komise STK KKSST uděluje oddílu SK Toužim pokutu ve výši Kč 100,- z důvodu nevyplnění elektronického 

hodnocení krajských soutěží za uplynulou sezónu 2018/2019 v řádném termínu. Pokuta je splatná do 7 dnů od 

vydání těchto Zpráv bankovním převodem na číslo účtu 2501152933/2010 pod VS 3440300314.  

4. Nominace na MČR mladšího žactva v Jaroměři 11. - 12. 5. 2019  

Mladší žáci:  

1. Jakub Kotál - KST Karlovy Vary 

1N František Šindelář - SK Toužim,  2N Jakub Holota - SKST Cheb,  3N David Čácha - TJ Luby  

Mladší žákyně: 

1. Nela Kupčíková - TJ Lomnice 

1N Jůlie Vyhlídalová - TJ Luby,  2N Nela Kořínková - TJ Batesta Chodov,  3N Adéla Preložníková - TJ Batesta 

Chodov  

Mladší žákyně Karolína Janků z TJ Lomnice a Tereza Lošťáková z SKST Cheb jsou s ohledem na žebříčkové 

postavení nasazeni přímo do hlavní soutěže na MČR.   

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 (pan Mgr. Bohumil Řezáč), který zajistí povolání náhradníka. Neomluvená neúčast 

je sankcionována.    

Výkonný výbor KKSST přeje všem účastníkům MČR hodně úspěchů a příjemný sportovní zážitek. S ohledem 

na atmosféru MČR doporučujeme svědomitě prostudovat standardy MČR, zejména pak zkontrolovat podobu 

rakety a potahů v souladu s pravidly stolního tenisu, mít s sebou 2 barevně rozdílné dresy a respektování 

pravidel stolního tenisu. Zejména připomínáme problematiku zahájení utkání, kdy po losu následují 2 min 

rozehry a po rozehře okamžité zahájení hry, tj. žádné odstupování od stolu směrem k trenérovi, úpravu vlasů, 

zavazování tkaniček, občerstvení apod. Do hracího prostoru vstupujeme již naprosto připravení.   

5. Soustředění HBO V Lubech  

Ve dnech 1. - 2.6.2019 proběhne ve sportovní hale v Lubech soustředění HBO. Týká se ročníků narození 2008, 

2009 a 2010. Podrobnosti budou zveřejněny v propozicích později. 

6. Společenský koutek  

V měsíci dubnu a květnu oslaví nebo oslavili svá životní jubilea   

Jan Pěnkava - TJ Luby 55 let 

Vladimír Růžička - TJ Slovan Karlovy Vary 55 let 



KKSST ZPRÁVY |č.10| 2018/2019 STRANA | 4 

 

Vladimír Jaroš - TJ Baník Vintířov 55 let 

Petr Chudý - TJ Spartak Horní Slavkov 60 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.  

7. Konference KKSST 2019  

Zástupcům oddílů/klubů sdělujeme termín a místo konání Krajské konference KKSST pro rok 2019 (dle stanov 

nejvyšší orgán spolku), která se koná v Chodově, v budově ZŠ J. A. Komenského, Smetanova 738 ve středu  

5. 6. 2019. Prezence je od 16:30 h, zahájení v 17:00 h. Pozvánky a jednací řád bude všem jednatelům včas 

rozesláno.  

 

 Tomáš Skála Jan Pěnkava Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 


