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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy |č.02| 2022/2023
1.Divize - šetření
Komise STK KKSST na základě vlastního zjištění objevila pochybnosti o regulérnosti utkání v rámci zadaného online
zápisu u divizního utkání 6. kola ze dne 17.09.2022 mezi TJ Slovan Karlovy Vary "A" a SKST Cheb "B". Z tohoto důvodu
žádá všechny zúčastněné hráče, aby samostatně zpracovali písemné vyjádření o průběhu utkání a toto ve lhůtě do
15.11.2022 zaslali na emailovou adresu Komise STK korinek.jan@volny.cz nebo aplikací WhatsApp na tel. číslo
777906037. Požadavky na vyjádření budou zaslány cestou vedoucích družstev. Vyjádření je požadováno od Mgr. Jiřího
Kopárka, Ladislava Čápa ml., Karla Ďuržy, Maksyma Yahodky, dále pak od Bc. Petra Gavlase, JUDr. Martina Čonky a
Adama Veinfurta. Vyjádření budou zaslána dotčenými osobami, nikoli hromadně cestou vedoucího družstva.

2.Datové schránky
V příloze zasíláme informace k datovým schránkám, které budou od 1.1.2023 povinné pro všechny spolky. Zřízení https://www.youtube.com/watch?v=62bt2claQIo Návod - https://www.youtube.com/watch?v=Vpq8DIScS4k Další
informace - www.mojedatovaschranka.cz

3.Dotace Můj klub 2023
Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj Klub 2023 https://agenturasport.cz/dotaceneinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/ .
Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí
a mládeže od 4 do 19 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 17. října do 30. listopadu 2022.
NOVINKY V PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
1) Žádost (včetně příloh) je nutné podat datovou schránkou žadatele nebo datovou schránkou zmocněnce.
2) V letošním roce je možné zařadit občana ČR do žádosti (přiřadí se kategorie) pouze se stavem u sportovce ORČ –
ověřeno rodné číslo. Pokud má sportovec uveden stav pouze "Ověřeno", tak proběhlo u sportovce pouze ověření
kombinace jméno, příjmení a datum narození a tomuto sportovci není přidělena kategorie a není započítán do
dotace. Ověření rodného čísla probíhá přes noc. Doporučujeme tak podávat žádost vždy, až další den po úpravách
sportovců v Rejstříku sportu, aby proběhlo u všech sportovců ověření rodného čísla a mohli tak být zařazeni do
dotace.
3) Pokud žadatel odeslal žádost a následně zjistil, že má v žádosti nějaké nesrovnalosti a chce žádost zrušit, tak je
zapotřebí poslat na NSA vysvětlující dopis podepsaný statutárním zástupcem a odeslat dopis datovou schránkou.
NSA by následně měla umožnit podat novou žádost. Nestačí pouze zrušit žádost v záložce "Moje žádosti", systém
totiž nepovolí žadateli podat žádost novou.

4.Informace
Krajský svaz stolního tenisu předal potahy všem nejlepším hráčkám a hráčům mládeže Karlovarského kraje za loňskou
sezonu. Zároveň byly poskytnuty příspěvky na reprezentaci Karlovarského kraje na MČR družstev a jednotlivců mládeže.
Finanční podporu KKSST poskytl také okresním svazům.

5.Společenský koutek
V měsíci říjnu a listopadu oslaví či již oslavili svá životní jubilea
Mgr. Michal Janský – TJ Jiskra Aš 40 let
Miroslav Hodl
– SK Toužim 50 let
Milan Franko
– TJ Lomnice 50 let
Alois Rustler
– TJ Baník Bukovany 55 let
Všem jubilantům přeje VV KKSST vše nejlepší, hlavně zdraví a spokojenost, dostatek elánu do dalších dnů a především
osobní a sportovní úspěchy.

6. Pořadatelství
Po Vánocích se nám přehoupne soutěžní ročník 2022/2023 do jarní části, kde jsou plánovány svazové akce (krajské
přebory jednotlivců, krajské přebory družstev mládeže, TOP12…). Nadále je možné získat pořadatelství, které je v této
části plně hrazeno cestou KKSST. Jde tedy pouze o to, najít čas a ochotu několika málo lidí, kteří se postarají o organizaci
a vedení akce. Těmto zájemcům předem děkujeme.
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7. Postupové kvóty na krajské přebory mužů/žen
Komise STK KKSST provedla stanovení postupových kvót z okresních přeborů na přebory krajské v kategorii dospělých.
Doporučené datum pro konání okresních přeborů je čtvrtek 17.11.2022. Podoba postupových kvót, která podléhá
schválení ze strany VV KKSST, je následující:
RSST Cheb 9, RSST Karlovy Vary 11, RSST Sokolov 12
Účast žen bude stanovena rozpisem akce.

8. Krajské žebříčky mládeže
Krajské žebříčky karlovarské mládeže ve všech věkových kategoriích budou zveřejněny k 01.01.2023 a budou mít
povahu pro nasazování na krajských svazových akcích.

9. komise mládeže – RBTM Havířov, Ostrava – hodnocení
V pořadí druhé turnaje v letošní sezóně bodovacích turnajů mládeže se uskutečnily v říjnu v Havířově a v Ostravě. Opět
se hrálo ve čtyřech kategoriích. Ve srovnání s prvními republikovými bodovacími turnaji v Praze měl Karlovarský kraj
pouze třetinovou účast.
Z našeho kraje se zúčastnili pouze 4 chlapci ze 4 oddílů a 1 dívka.
Kategorie U19+U17:
Jakub Kotál (KST Karlovy Vary) v kategorii U17 v divizi A postoupil z druhého místa do finálového pavouka, ve kterém v
prvním kole prohrál. Hrál také kategorii U19 divizi A, zde však ze skupiny nepostoupil a hrál soutěž útěchy.
Karolína Janků (TJ Lomnice) si zahrála obě kategorie U17 i U19 v divizi A. V obou kategoriích nepostoupila ze skupiny a
zahrála si soutěž útěchy.
Kategorie U15:
Dušan Mihok (SKST Chodov) startoval v divizi B, postoupil z prvního místa ze skupiny a v pavouku ve druhém kole vypadl.
Tomáš Novotný (SK Děravý pálky Jenišov) soutěžil v divizi B, ze skupiny postoupil z druhého místa a následně vypadl ve
druhém kole pavouka.
Karel Stellner (TJ Baník Vintířov) startoval v divizi B, ze skupiny postoupil z prvního místa a došel do třetího kola pavouka,
kde prohrál s budoucím vítězem divize B.
Všem hráčům, hráčkám, jejich trenérům a rodičům patří velké díky za vzornou reprezentaci našeho kraje. Pevně věřím,
že na třetí republikové bodovací turnaje, které se konají v listopadu v Neratovicích a ve Vlašimi, dorazí Karlovarský kraj
ve větším zastoupení než nyní na Moravu.

10. komise rozhodčích a trenérů
K dnešnímu dni bylo podáno celkem 9 přihlášek na případné školení trenérů licence "C". Výkonný výbor na příští schůzi
rozhodne zda při tak nízkém zájmu přesto toto školení uskutečnit.

Tomáš Skála
předseda VV KKSST
V Lubech dne 10.11.2022

Jan Pěnkava
sekretář KKSST

Mgr. Jan Kořínek
předseda STK

