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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy |č.07| 2021/2022

1. Nominace KKSST na MČR mužů a žen 2022
Místo – Kutná Hora, termín – 25. až 27. března 2022
Přímá nominace (muži)

Antonín Gavlas – SKST Cheb
David Reitšpies – SKST Cheb
Stanislav Kučera – SKST Cheb
Případně další hráči do 100. místa žebříčku ČR mužů pro MČR

Krajská nominace (dle kvóty stanovené ČAST) - muži
1. Martin Petrák – TuS Schneitenbach
2. Zdeněk Völgyesi – KST Karlovy Vary
3. Petr Gavlas – SKST Cheb
4. Jiří Provazník – TJ Ostrov
1N. Vít Špalek – TTC Karlovarsko 2020
2N. Vojtěch Tesař – KST Karlovy Vary
3N. Ladislav Čáp ml. – TJ Slovan Karlovy Vary
4N. Karel Malý ml. – SK Děravý pálky Jenišov
5N. Jakub Drahokoupil – TTC Sokolov
6N. Jakub Visinger – TTC Sokolov
7N. Jiří Minařík – TJ Sokol Velká Hleďsebe
8N. Ivan Vysocký – TJ Ostrov
9N. Karel Hrnčiřík – TJ Sokol Velká Hleďsebe
10N. Vojtěch Levora ml. – TTC Karlovarsko 2020
Přímá nominace (ženy)

Karolína Vysocká – TJ Ostrov
Případně další hráčky do 50. místa žebříčku žen ČR pro MČR

Krajská nominace (dle kvóty stanovené ČAST) – ženy
1. Karolína Janků – TJ Lomnice
2. Lucie Čáchová – TJ Luby
1N. Marie Postolková – TJ Luby
2N. Snižana Kočárníková – TJ Luby
3N. Denisa Stellnerová st. – TJ Baník Vintířov

2. Nová podoba internetových stránek
Dne 27.01.2022 byla zveřejněna nová podoba internetových stránek. Lze na nich dohledat i důvod, proč tak bylo
učiněno včetně úvodního videa. S ohledem na tento přechod byly krajské dokumenty dočasně nedostupné a stejně tak
nebylo možné nahrávat aktuální dokumenty. Přístup byl krajskému administrátorovi nastaven až 10.02.2022, který
obratem začal poslední chybějící dokumenty nahrávat. V současné době by již mělo být vše při starém. Pro lepší
orientaci však vytahujeme konkrétní odkazy. Pokud některé dokumenty postrádáte nebo naopak byste ocenili jejich
zveřejňování, napište svůj návrh krajskému sekretáři.
Karlovarský kraj (kontakty, dokumenty) - https://www.ping-pong.cz/region/4
Akce v ČR - https://www.ping-pong.cz/events
Krajské soutěže - https://stis.ping-pong.cz/oblast/svaz-420113/rocnik-2021
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3. Změna v herním systému Krajského kola poháru KKSST (jednotlivci – muži/ženy)
S ohledem na přetrvávající nižší zájem a s ním spojená nižší účast na krajském kole poháru KKSST jednotlivců
v posledních letech, bylo přistoupeno ke změně herního systému. Z okresního kola, popř. okresní nominací, postupují
pouze 4 hráči za okres. Krajské kolo bude proto představovat TOP12 hraný totožný stylem jako u mládeže, tj. rozlosování
do 2 skupiny po 6-ti, první 3 postupují do finálové skupiny, hráči na 4. -5. místě ve skupině jdou do skupiny o umístění.
Každý hráč tak odehraje 8 kvalitních zápasů. Z TOP12 postupují 4 nejlepší na Oblastní finále ZPČ poháru. Komise STK si
od této změny slibuje zvýšení atraktivity, zpestření sezóny, kvalitu vzájemných zápasů krajské špičky.

4. Období pozastavených přestupů
Komise STK KKSST připomíná období, ve kterém nelze podávat přestupy, hostování ani zadávat střídavé starty. Takové
úkony, které jsou podány, tedy v období od 15.02. do 15.05. každého kalendářního roku, jsou již od prvopočátku
neplatné a nebude se jimi nikdo zabývat.

5. Pořadatelství
VV KKSST žádá případné zájemce o pořadatelství krajských akcí, aby tak učinili cestou krajského sekretáře, pokud možno
obratem. Akce typu TOP12 lze uspořádat i v hale o 4 stolech. Naopak krajské přebory družstev mládeže bude vhodnější
směrovat do větších hal, např. Kynšperk, Sokolov, Luby, Františkovy Lázně, Cheb. Nadále přetrvává fakt, že celá sezóna
stojí na 3 klubech, které jsou schopni a především ochotni, takové akce uspořádat. Nebude-li znám pořadatel 14 dní
před akcí a nebudou vydány propozice, bude taková akce bez náhrady zrušena. Případné postupy stanoví Komise
mládeže KKSST, případně Komise STK KKSST.

6. Společenský koutek
V měsíci únoru 2022 oslaví svá životní jubilea:
Josef Vohlídal – TJ Sokol Velká Hleďsebe
Ing. Julie Kárová – TJ Lomnice

70 let
55 let

Oslavencům přeje VV KKSST vše nejlepší, hlavně zdraví a štěstí, rodinnou pohodu i spokojenost a do dalších dnů spoustu
osobních i sportovních úspěchů.

7. Anketa
Komise STK KKSST tímto žádá všechny vedoucí družstev, jejichž družstva jsou zapojena do krajských dlouhodobých
soutěží (Divize, KP1, KP2), aby v podobě SMS zprávy, popř. přes aplikaci WhatsApp (tel. č. 777/906037) anebo emailem
(korinek.jan@volny.cz) zaslali informaci k případnému dalšímu využití, zdali jim vyhovuje právo volby při výběru značky
míčků při domácích utkání (splňující požadavky rozpisem soutěží), anebo zdali by upřednostnili 1 typ míčků pro všechny
soutěže a všechna družstva, včetně turnajů. Výsledek této ankety bude znám v některých z následujících Zpráv a může
opětovně vést k zavedení jednotného míčku, což může představovat informaci do klubů, pro zajištění zásob na další
sezónu.
Zprávu zašlete v termínu do 25.02.2022.

7. Žebříčky mládeže
Aktuální žebříčky mládeže budou vydány ke dni 01.03.2022 (po RBTM v Jaroměři a Hostinném a KP U13+U11 v Lubech)

Tomáš Skála
předseda VV KKSST
V Lubech dne 15.02.2022

Jan Pěnkava
sekretář KKSST

Mgr. Jan Kořínek
předseda STK
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