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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy |č.01| 2021/2022
1. Převody soutěžních míst
3. liga
Divize
KP1
KP2

TJ Ostrov A
SKST Cheb C
TJ Lomnice A
TJ Slovan K. Vary C

>
>
>
>

KST Apollo Ústí nad Labem
TJ Ostrov
TTC KARLOVARSKO 2020
SK Toužim

Termín, podmínky i poplatky byly řádně a včas splněny, resp. zaplaceny.

2. Přestupy v rámci KV kraje k 01.07.2021
Petr Vlach
Boris Bjalončík
Matouš Löffler
Adam Caran
Jiří Honzejk
Eliška Rojkovičová
Jakub Kunert
Klára Kinterová
Lukáš Hrbek
Jakub Košár
Martin Rajser
Jan Varadzin
Tereza Lošťáková
Josef Levora
Vojtěch Levora st.
Alexandra Levorová
Stanislav Kučera
David Reitšpies
Ondřej Kocum

TJ Jiskra Březová
TTC Sokolov
KST Karlovy Vary
SKST Cheb
SKST Cheb
SKST Cheb
SKST Cheb
SKST Cheb
SKST Cheb
SKST Cheb
SKST Cheb
SKST Cheb
SKST Cheb
TJ Luby
TJ Luby
SKST Cheb
SF SKK El Niňo Praha
SF SKK El Niňo Praha
TJ Luby

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

TTC Sokolov
TJ Baník Bukovany
SK Toužim
TTC KARLOVARSKO 2020
TTC KARLOVARSKO 2020
TTC KARLOVARSKO 2020
TTC KARLOVARSKO 2020
TTC KARLOVARSKO 2020
TTC KARLOVARSKO 2020
TTC KARLOVARSKO 2020
TTC KARLOVARSKO 2020
TTC KARLOVARSKO 2020
HB Ostrov Havlíčkův Brod
TTC KARLOVARSKO 2020
TTC KARLOVARSKO 2020
TTC KARLOVARSKO 2020
SKST Cheb
SKST Cheb
TTC Konnersreuth

3. Upozornění
KKSST upozorňuje níže uvedené kluby na neplnění soutěžních povinností, spočívajících v nerespektování stanovených
termínů a v nedokládání požadovaných potvrzení o úhradě evidenčních seznamů 2021/2022.
SKST Cheb
TJ Sokol Velká Hleďsebe
TJ Jiskra Aš
SK Toužim
TJ Baník Vintířov
SK Děravý pálky Jenišov
Tyto nedostatky lze kvalifikovat jako porušení soutěžního řádu a lze za ně uložit sankci dle sazebníku pokut KKSST.
Jelikož však bylo covidové období delší a poněkud to ovlivnilo chod mnoha oddílů, rozhodl VV KKSST o tom, že v úvodu
této sezóny vyřeší tuto situaci upozorněním a nebude hned ukládat pokuty. Ovšem tímto způsobem tolerance
veškerých porušení ze strany KKSST končí a nadále bude důsledně vyžadovat plnění jednotlivých soutěžních a
oddílových povinností vůči KKSST.
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4. Rozlosování krajských soutěží
Na základě elektronicky podaných přihlášek došlo k rozlosování dlouhodobých krajských soutěží družstev mužů pod
hlavičkou KKSST a to v souladu se soutěžním řádem, včetně akceptace všech požadavků ze strany jednotlivých klubů.
Rozlosování najdete na níže uvedených odkazech. Žádáme jednotlivé zástupce všech klubů, aby provedly během srpna
2021 kontrolu rozlosování. Zároveň je nutné doplnit, že v případě 2 družstev v jedné soutěži, je třeba vzájemné utkání
odehrát do 17.09.2021 (podzimní část), resp. do 14.01.2022 (jarní část). Termín vzájemného utkání bude sdělen
Komisi STK, která provede změnu hrací doby v registru oproti standardnímu rozlosování.
DIVIZE
https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4359
KP1
https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
KP2
https://stis.ping-pong.cz/los/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361

Adresář vedoucích družstev a hracích místností
DIVIZE
https://stis.ping-pong.cz/adresar/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4359
KP1
https://stis.ping-pong.cz/adresar/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4360
KP2
https://stis.ping-pong.cz/adresar/svaz-420113/rocnik-2021/soutez-4361

5. Termínová listina KKSST 2021/2022 – 1. polovina
V příloze naleznete termínovou listinu KKSST 2021/2022 pro 1. polovinou sezóny (stav k 04.08.2021). U termínů
krajských bodovacích turnajů (KBT + KBTM), kde není uveden pořadatel, lze Komisi STK zaslat zájem o pořadatelství. Za
zájem a spolupráci VV KKSST předem velice děkuje. Termíny jarní části prozatím berte s rezervou, dosud čekáme na
stanovení termínů ze strany ČAST, včetně krajských přeborů jednotlivců i družstev mládeže. Stejně tak termíny ČAST
(celostátní soutěže) pro rozlosování dlouhodobých krajských soutěží družstev mužů pro 2. polovinu sezóny, nebyly
dosud vydány.

6. Postupová a sestupová varianta 2021/2022
V příloze naleznete postupovou a sestupovou variantu pro soutěžní ročník 2021/2022, která zohledňuje reorganizaci
soutěží pro soutěžní ročník 2022/2023, kdy budou jednotlivé krajské soutěže v následující početní podobě - Divize 9
družstev, KP1 10 družstev, KP2 12 družstev. Následující ročník 2023/2024 – Divize 9 družstev, KP1 10 družstev, KP2 10
družstev. Postupová a sestupová varianta bude uplatněna, bude-li odehráno minimálně 70 % všech utkání a nedojde-li
ke zrušení soutěže. Jednotlivá čísla u postupů a sestupů jsou stanovena k základní kapacitní variantě krajských soutěží,
tj. Divize 12, KP1 10, KP2 10 (reálně v sezóně 2021/2022 - Divize 11, KP1 10, KP2 8).

7. Věkové kategorie mládeže sezóny 2021/2022
mladší žactvo od 01.01.2009 a mladší
starší žactvo od 01.01.2007 do 31.12.2008
dorost
od 01.01.2004 do 31.12.2006
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8. Nominace jednotlivců na MČR
Příslušná komise provede v dostatečném termínu krajskou nominaci na odložené MČR, které se bude konat v úvodu
sezóny. Zohledňovat se budou i výsledky a individuální výkonnost z úvodních krajských turnajů mládeže, včetně
republikového turnaje v Praze. Následnou nominaci zadá příslušná komise do registru. Přihlášení hráčů je poté
povinností oddílových správců, trenérů případně hráčů samotných.

9. COVID-19
V případě, že bude úvod nebo i další průběh sezóny narušen mimořádnými opatřeními ze strany Vlády ČR nebo Krajské
hygienické stanice, bude postupováno opět operativně (nejdříve odklady, v krajních situacích rušení akcí). Pořadatelé
jednotlivých krajských, ale i okresních akcí, mohou zcela individuálně stanovit konkrétní pravidla pro pořádání akcí ve
svých prostorách (např. omezení počtu diváků, dokladace potvrzení o očkování či prodělané nemoci, antigenní
testování, měření teploty atd.). Z tohoto důvodu je nezbytné se poctivě seznámit s propozicemi takové akce a tyto
následně plně respektovat. Zároveň je velice důležité přistupovat k takové akci zodpovědně a být připraven na
individuální odpovědnost za případné nedodržení stanovených povinností. Každopádně je to to poslední, co si asi
všichni přejeme a rádi bychom se již zapojili do pořádného sportování a soutěžení.

10. Soustředění mládeže Toužim
Koncem července proběhlo Krajské soustředění mládeže v Toužimi. Přihlášeno bylo 10 hráčů, z toho hráč Kotál z KST
Karlovy Vary se ani neobtěžoval ze soustředění odhlásit?! Tento kemp proběhl s velkými komplikacemi, které se do
budoucna již nemohou opakovat. Investice do našich dětí je důležitá!

11. Doškolení trenérů lic. C
Připomínáme doškolení trenérů lic. C. Pořadatelem tohoto doškolení je KKSST, koná se 27.08.2021 (pátek)
v Chodově. Podrobněji viz. pozvánka.
12. Společenský koutek
Jubilanti (červenec - srpen):
Rostislav Korb, TJ Jiskra Březová - 50 let
Tomáš Tvaroužek, SK Děravý pálky Jenišov - 55 let
JUDr. Ivan Dospíšil, TJ Jiskra Aš - 70 let
Václav Kadič, TJ Jiskra Aš - 70 let
Milan Špryňar, TJ Luby - 70 let
Josef Znamenáček, TJ Sokol Velká Hleďsebe - 80 let
Karel Duchoslav, TJ Slovan Karlovy Vary - 90 let

Všem oslavencům přeje VV KKSST vše nejlepší, hlavně zdraví a štěstí, rodinnou pohodu i spokojenost a do
dalších dnů spoustu osobních i sportovních úspěchů.
Tomáš Skála
předseda VV KKSST
V Lubech dne 09.08.2021

Jan Pěnkava
sekretář KKSST

Mgr. Jan Kořínek
předseda STK

