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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy |č.15| 2019/2020
1. Ukončení krajských dlouhodobých soutěží
I přes vyčkávací taktiku VV KKSST a snahu o spravedlivé dohrání všech soutěžích řízených Komisí STK KKSST, se VV
KKSST připojuje k rozhodnutí VV ČAST ze dne 21.04.2020 o zrušení dlouhodobých soutěží a vyjadřuje souhlas
s argumentací jejich členů, jenž vedly k ukončení dlouhodobých soutěží družstev. Toto rozhodnutí bylo schváleno per
rollam (emailem) jednohlasně, přestože jsou si všichni vědomi, že jakékoli rozhodnutí v této době nebude vždy pro
všechny ideální.
Tituly a diplomy nebudou v letošní nedohrané soutěže vítězům v jednotlivých soutěžích udělovány.
Definitivní podoba soutěží a pořadí družstev se považuje jako konečné ke dni 7. března 2020, tj. k 20. kolu a v této podobě
se tudíž odvíjí i postupová a sestupová varianta, která byla zveřejněna v úvodu sezóny.
Vítězné družstvo Divize „TJ Ostrov A“ potvrdí své postupové právo a přihlášení do 3. ligy pro nadcházející sezónu
2020/2021 nejpozději do 05.05.2020 k rukám předsedy Komise STK KKSST na email korinek.jan@volny.cz, případně
telefonicky na tel. číslo 777906037.
Družstvo žen „TJ Lomnice“, jenž se přihlásilo do kvalifikace o 2. ligu ženu rovněž pro nadcházející sezónu, taktéž potvrdí
k rukám předsedy Komise STK KKSST na email korinek.jan@volny.cz nebo na telefonní číslo 777906037, svou účast a
přihlášení do této soutěže v návaznosti na rozhodnutí VV ČAST (bod 7), a to nejpozději do 05.05.2020.
Postupy z KV kraje do soutěží řízených ČAST, budou potvrzeny a odeslány v termínu do 11.05.2020, jak jest uvedeno
v rozhodnutí VV ČAST, cestou Komise STK KKSST.
Rozhodnutí VV ČAST naleznete na níže uvedeném odkazu:

https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2020/04/Rozhodnut%C3%AD-VV-%C4%8CAST-oukon%C4%8Den%C3%AD-sout%C4%9B%C5%BE%C3%AD-2020-19.pdf
2. Odložení, případně zrušení, jednorázových krajských akcí mládeže
S ohledem na plynoucí čas, prodloužení nouzového stavu a postupné uvolňování vládních opatření, dochází ke zrušení,
leckdy i odložených, krajských akcí mládeže. VV KKSST předpokládá, že některá vládní opatření, budou postupně rušena a
uvolňována, avšak sportovní činnost a návrat dětí do škol a s tím spojené postupné otevírání sportovních hal a tělocvičen,
tedy míst, kde se v převážné většině stolní tenis v našem kraji hraje, bude na řadě až jako poslední. Pochopitelně i nadále
dochází k aktuálnímu sledování epidemiologického vývoje, který v optimistickém případě může ještě leccos (v oblasti
sportu) změnit, avšak spíše na celostátní úrovni, nikoli té krajské. Ovšem v současné době je rozhodnutí VV KKSST
následující:
22.03.2020 - Krajské přebory družstev mladšího žactva v Lubech - ZRUŠENO
29.03.2020 - Oblastní finále ZPČ poháru v kategorii dospělých v Plzeňském kraji - ZRUŠENO
04.04.2020 - Krajské přebory družstev dorostu v Chodově - ZRUŠENO
10.04.2020 - Krajské přebory družstev staršího žactva v Kynšperku - ZRUŠENO
11.04.2020 - Krajský bodovací turnaj dospělých v Aši - ZRUŠENO
18.04.2020 - TOP12 SŽ v Kynšperku - ZRUŠENO
25.04.2020 - TOP12 DOR v Chodově - ZRUŠENO
26.04.2020 - TOP12 MŽ v Chodově - ZRUŠENO
Oblastní finále ZPČ poháru je ve všech kategoriích rovněž ZRUŠENO.
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3. Krajská nominace družstev mládeže na MČR družstev SŽ + DOR
MČR družstev se letos mělo konat opět v Ostravě v původním termínu 23. - 24. května 2020. Vzhledem k tomu, že v tomto
termínu bude stále platit vládní opatření o nemožnosti konat sportovní akce v tomto rozsahu a v tomto počtu účastníků,
provedl VV KKSST na základě aktuálního nasazovacího žebříčku krajskou nominaci a to pro případ, že by se MČR družstev
mládeže odložilo na podzimní část kalendářního roku 2020. U kategorie starších žáků a dorostenců se jedná o soutěž
tříčlenných družstev, u kategorie starších žákyň a dorostenek jde o soutěž dvoučlenných družstev.
a) starší žactvo - chlapci
1. SK Toužim
1N. KST Karlovy Vary
2N. SKST Chodov
b) starší žactvo - dívky
1. TJ Lomnice
1N. SKST Chodov
2N. TJ Luby
c) dorost - chlapci
1. SKST Cheb
1N. SK Toužim
2N. SKST Chodov
d) dorost - dívky
1. TJ Lomnice
1N. SKST Cheb
2N. SKST Chodov
Vedoucí (= trenéři, předsedové klubů) nominovaných družstev potvrdí co nejdříve, nejpozději v termínu do
05.05.2020, účast na MČR. Potvrzení adresovat k rukám předsedy Komise STK (tel: 777906037, email:
korinek.jan@volny.cz). Přihlašování na MČR družstev prostřednictvím registru provede VV KKSST cestou své příslušné
komise.
Pořádání MČR jednotlivců bylo sice v původních termínech zrušeno, avšak nebylo definitivně ze strany ČAST odpískáno.
ČAST stále pracuje na variantě MČR uspořádat, avšak v současné době hledá náhradní termín konání akce a alternativní
způsob řešení daného stavu.
4. Doškolení trenérů lic. C
VV KKSST započal přípravy na plánované doškolení trenérů lic. C, jejichž platnost u většiny trenérů v KV kraji letošní
sezónou končí a navazuje tak na školení trenérů lic. C, které se uskutečnilo v Aši v červnu 2015. Původní termín byl
směřován na období přelomu května a června 2020. Nicméně současný nouzový stav může samotné doškolení termínově
narušit. Proto se doškolení v tomto ohledu odkládá na neurčito. Krátkodobé propadnutí licence trenéra kategorie C
nebude mít vliv na případný sankční postih ze strany Komise trenérů a rozhodčích při KKSST.
5. Konference KKSST 2020
Letošní krajská Konference, která je mimo jiné volební, je plánována na červen 2020 v Chodově. Konkrétní termín bude
ještě upřesněn, opět v návaznosti na uvolňování mimořádných vládních opatření v souvislosti s výskytem onemocnění
Covid-19. Pozvánka a lístek s návrhem kandidáta pro volbu člena do VV KKSST, bude rozeslána včas dle nastavených
pravidel.
I nadále se bude vše odvíjet od platnosti vládních opatření a stavu v ČR a našem kraji.
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6. Hodnocení krajských soutěží
Komise STK KKSST rozhodla, že nebude pro soutěžní ročník 2019/2020, jenž byl v nedokončené podobě ukončen,
zpracovávat a od jednotlivých účastníků požadovat, hodnocení krajských soutěží. Případné návrhy a myšlenky budou
projednány na Konferenci v rámci diskuze.
7. Termíny pro nadcházející sezónu 2020/2021
Stanovení termínů pro nadcházející sezónu v rámci krajských akcí (tj. pod hlavičkou KKSST), budou zveřejněny v dalších
Zprávách. Oproti zažitému standardu, se mohou některé termíny s ohledem na nouzový stav a další okolnosti s ním
spojený, měnit. Oddíly/kluby, jejichž družstva budou startovat v celostátních soutěžích pod hlavičkou ČAST, si budou
termíny hlídat samostatně a aktivně.
8. Postupy z OP
Regionální svazy v termínu do 31.05.2020 zašlou Komisi STK KKSST (korinek.jan@volny.cz, tel: 777906037) jméno
vítězného, resp. postupujícího družstva z OP do KP2. Sdělení bude obsahovat jméno družstva, jméno vedoucího
pracovníka včetně kontaktních údajů.
Shora uvedené termíny a splnění oddílových povinností doporučujeme neodkládat, pokuste se dané povinnosti splnit
obratem. Ulehčíte si tak práci a zároveň se vyhnete zbytečným urgencím ze strany členů VV KKSST.

Tomáš Skála
předseda VV KKSST
V Lubech dne 22.04.2020

Jan Pěnkava
sekretář KKSST

Mgr. Jan Kořínek
předseda STK

