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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.03| 2017/2018 

26. 10. 2017 

1. Informace STK ke krajským soutěžím: 

Komise STK vyjadřuje nespokojenost v úvodu sezóny v rámci krajských soutěží, kdy hned v 

několika utkáních byly zjištěny hrubé nedostatky. Vzhledem k tomu, že v přihláškách do soutěží 

nepodalo žádné družstvo žádost o udělení výjimky, předpokládá proto Komise STK stav všech 

hracích místností dle pravidel stolního tenisu a soutěžního řádu. Vedoucí pořádajícího družstva a 

vrchní rozhodčí jsou tak garantem splnění všech povinností, které ukládá soutěžní řád včetně všech 

jeho dodatků, pravidla stolního tenisu a rozpis krajských soutěžích řízených STK KKSST. 

V tomto ohledu Komise STK vyzývá vedoucí družstev, aby v rámci svého pořadatelství v plném 

rozsahu respektovali všechny povinnosti, které jsou s pořádáním mistrovského utkání spojeny. Též 

vyzývá vedoucí hostujících družstev, aby se nezdráhali aktivně uvádět do zápisu o utkání své 

připomínky ( jako jsou nejednotné dresy na zahajovací zápas, dokonce i jiné míčky apod.),kterými se 

bude STK následně zabývat. V případě pochybností či neregulérnosti hracího prostoru nebo průběhu 

mistrovského utkání Komise STK doporučuje předmětný stav zadokumentovat fotograficky a toto 

přiložit jako přílohu k připomínce, jenž bude samostatně zaslána na adresu STK vedoucím družstva. 

Dodatečně psané poznatky či postřehy mají pouze informativní charakter a STK nemůže přistoupit k 

sankčnímu řešení, byť mnohdy oprávněnému. 

VV KKSST se na své schůzi dne 18.10.2017 na tomto postupu jednoznačně dohodl a rádi bychom, 

aby se tato nařízení SŘ respektovala. 

V neposlední řadě Komise STK připomíná změnu ve vypisování zápisu o utkání a to v posledním 

sloupečku, kde se uvádějí body. Nikoli pomlčka – lomítko /, ale průběžný stav. Je nezbytné tuto 

změnu přijmout a zapisovat v souladu s platným soutěžním řádem. Též vrchní rozhodčí překontroluje 

úplnost samotného vyplnění zápisu, včetně času skončení utkání, body a sady, vítěz a u podpisů též 

hůlkovým písmem příjmení vedoucího družstva. 

Dne 07.10.2017, tj. v době „rozehrané“ soutěže, oslovil předseda oddílu TJ Jiskra Březová Petr 

Holeček Komisi STK se sdělením, že v rozlosování došlo ke kolizi termínů domácích utkání u jejich 

družstva „A“ a „B“, přestože žádali o opačný los. Dvě utkání v domácím prostředí nelze uspořádat, 

což bylo důvodem opačného losu. Tento požadavek na začátku srpna Komise STK při rozlosování 

soutěží vzala v potaz, ovšem nedokázala mu vyhovět, i přes značné úsilí. V úvodu srpna, kdy bylo 

rozlosování zveřejněno, mohl a měl oddíl Jiskra Březová uvedenou situaci řešit. Tento krok však 

provedl až po odehrání prvního kola. V tento okamžik již Komise STK nepřistoupila k přelosování 

soutěží, z důvodu opatrnosti a předcházení organizačních zmatků a předala předsedovi oddílu 2 

návrhy řešení. Prvním byla změna času v rámci hracího dne, druhým změna termínu, ovšem pod 

podmínkou vyjádření souhlasu dotčených družstev. Jiskra Březová se rozhodla pro druhou variantu, 

proto došlo ve STISU ke změně hracího termínu na neděli. Nicméně Komise STK naivně spoléhala, 

že Březová dotčená družstva informovala a jejich souhlas se změnou vyžádala a především získala. 

Následně bylo dotčenými družstvy zjištěno, že tomu tak nebylo. Vzhledem k těmto okolnostem 

předmětnou změnu STK s oddílem Jiskra Březová řeší a snaží se najít vhodné řešení. 

V tomto ohledu Komise STK připomíná, že předehrávání utkání je nezbytné konzultovat se 

soupeřem a získat tak souhlas obou zúčastněných družstev. Další povinností je o této změně 



KKSST ZPRÁVY |č.03| 2017/2018 STRANA | 2 

informovat Komisi STK, která provede změnu ve STISU. Pro odklad utkání je nezbytné rovněž 

získat souhlas soupeře, ovšem podléhá schválení Komisí STK. Komise STK ovšem upřednostňuje i 

nadále, aby byl hracím dnem sobota. 

2. Pozastavení soutěžní činnosti: 

STK oznamuje, že se družstvu SK Toužim A pozastavuje soutěžní činnost. Důvodem je neuhrazení 

pokuty a nedoložení dokladu o zaplacení. Pokuta byla zveřejněna ve zprávách č.02 2017/2018. 

3. Hledáme budoucí olympioniky: 

HBO v Plzeňské kraji se bude konat 15-16.12 2017 a Karlovarský kraj má termín 7-8.4 nebo 14-15.4. 

2018. Kdyby měl někdo zájem tento kemp pro mladé stolní tenisty pořádat, budete vítáni. 

4. Informace předsedy VV KKSST o zamýšleném Krajském centru mládeže.: 

V měsíci červnu, jsme se účastnili Letní Olympiády dětí a mládeže v Brně ,kde v zastoupení  byl i 

stolní tenis. Soutěžilo se v kategoriích ml. a st. žactva. Všechny kraje měly stejné zastoupení 8 

nejlepších hráčů plus dva trenéři. Přišlo na konfrontaci celorepublikovou a kluby co pracují s mládeží 

jistě vědí, jak naše situace vypadá a že nejsme vůbec konkurence schopní, vyjma několika 

jednotlivců. 

Proto jsme se začali zabývat myšlenkou centra mládeže pro zhruba 12 hráčů na stolní tenis. Už na 

počátku jsme našli spoustu úskalí. Trenéři: v našem malém kraji kromě dvou stolních tenistů, 

nemáme žádného trenéra kvalifikace B na tož kvalifikace A. To je první problém, dále máme jednu 

sportovní halu v rozumném nájmu 3x týdně a to je ve FR. Lázních. Nikde jinde nejsme schopni 

zajistit halu 3x týdně na tož za rozumnou cenu. Tím vzniká geografický problém s dojezdem hráčů z 

celého kraje. Hlavní část odpovědnosti je hlavně na rodičích, kteří by museli sportovce přivézt na 

trénink a zase po třech hodinách odvézt a to není vůbec jednoduché zajistit. Stoly se dají zapůjčit od 

místního oddílu a míčky bychom zajistili. To jsou hlavní body rozpočtu, který je spočítám na více jak 

400.000 Kč ročně. 

Po jednání na Karlovarském kraji, kde se jim tato myšlenka líbila, jsem dostal finanční příslib ve výši 

300.000 Kč. Po jednání s asociací stolního tenisu, by byla možnost dostat dotaci vy výši 50.000 Kč a 

stejnou měrou by mohlo přispět město Františkovy Lázně. Vše je domluveno osobním jednáním nebo 

slibem takového financování. 

Centrum bylo plánováno rozjet od ledna do prosince 2018, jeden kalendářní rok, vzhledem k 

dotačním titulům.  Na VV dne 18.10. 2017 jsem dostal informaci, že Karl. Kraj vyhlásí dotační tituly 

v měsících lednu a únoru, elektronicky, ale také papírově. To znamená, že o penězích se bude jednat 

v komisi a na zastupitelstvu v měsíci březnu a dubnu a možná částka by mohla být na účtu v měsíci 

květnu. V takovém časovém rozpoložení financování nám bude končit „pinčesová“ sezona. Potíží se 

založením centra je spoustu, ale tím Vás jako stolně tenisovou obec nebudu zatěžovat, bylo by to na 

pořádnou slohovou práci.  Momentální situace je taková, že řešení musíme najít na prosincové schůzi 

VV KKSST, jestli jsme toto centrum schopni založit a dobře provozovat s výsledkem na republikové 

úrovni. 
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