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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.4| 2018/2019 

13. 11. 2018 

1. Stanovení kvót na KP: 

Krajskou termínovou listinou 2018/2019 byl doporučen termín pro uspořádání okresních přeborů 

kategorie dospělých na den 17.11.2018 (sobota). Zdali budou tento termín příslušné regionální svazy 

respektovat je čistě na jejich rozhodnutí.  

Postupující kvóta z okresních přeborů na krajské přebory sezóny 2018/2019 je stanovena následovně: 

RSST Cheb 11  RSST Karlovy Vary 10 RSST Sokolov 11 

Po odehrání okresních přeborů je předseda RSST povinen odeslat nominaci postupujících včetně 

náhradníků (minimálně 5 náhradníků) adresovanou KKSST, konkrétně k rukám předsedy Komise 

STK (korinek.jan@volny.cz) a to v termínu do 20.12.2018. Podoba nominace je plně v kompetenci 

RSST, stejně tak systém nominačního kritéria s ohledem na postavení jednotlivých hráčů na ligových 

soupiskách a jejich povinnost se okresních přeborů zúčastnit nebo zdali budou mít postup na KP 

automatický. Připomínáme, že výsledky OP nemusejí korespondovat se samotnou podobou okresní 

nominace.  

Krajských přeborů se mohou zúčastnit všichni hráči (spadající do místní příslušnosti KV kraje) bez 

ohledu na žebříčkové postavení nebo jistotu postupu na MČR (např. hráči uvedeni v základu družstva 

1. ligy, extraligy). Přímo postupující hráči na MČR svými výsledky resp. umístěním na KP, nemohou 

ovlivnit postupující krajskou nominaci na MČR na základě kvóty dané ze strany ČAST. Počet 

postupujících z KV kraje na MČR zatím není známa. 

2. Členská základna KV kraje: 

Pro představu zasíláme přehled členské základny k 09.11.2018.  

V KV kraji je v současné době 21 aktivních klubů/oddílů stolního tenisu a v nich se sdružuje 498 

osob (muži, ženy, mládež, trenéři, rozhodčí, ostatní členové). Jako kraj jsme v celorepublikovém 

srovnání jednoznačně nejslabší co do počtu členské základny. S tímto faktem bychom měli pracovat 

a vnímat ho jako nezbytný faktor pro systém a podobu soutěží. Není potřeba se proto srovnávat s 

jinými kraji a udržovat současný stav jako dokonalý.  

Komise STK se zabývá myšlenkou, zdali je postupová a sestupová varianta pro sezónu 2018/2019 

správná (tedy doplnit Divizi zpět na 12 družstev), přestože byla její podoba schválena výkonným 

výborem KKSST na své schůzi dne 17.10.2018 a zároveň zdali je současná podoba krajských soutěží 

při tomto početním stavu ideální a ne zastaralá. Současná podoba totiž bude pro některé RSST 

likvidační. Už takhle jsou okresní soutěže, zejména na Chebsku a Karlovarsku, nedostatečně 

obsazené. Určitě bude tato otázka předmětem diskuze na krajské konferenci v červnu 2019. Komise 

STK totiž zastává názor, že by se měly do doby, než se členská základna zvýší, redukovat krajské 

dlouhodobé soutěže družstev dospělých. Jedna z představ je zavedení pouze 2 krajských soutěží o 12 

družstev a posílení okresních soutěží s hracím dnem stejným, jako v krajských soutěží. Tedy Divize, 

Krajský přebor, Okresní přebor, případně Okresní přebor 2. třídy. Zamyslete se nad tím.  
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Klub/Oddíl Dospělí Mládež Ostatní Celkem 

1. SKST Cheb 18 34 34 76 

2. TJ Batesta Chodov 18 18 0 36 

3. TJ Sokol Velká Hleďsebe 20 13 1 34 

4. TJ Luby 17 10 4 31 

5. TJ Slavoj Kynšperk 24 3 1 28 

6. TJ Ostrov 16 7 5 28 

7. SK Toužim 8 11 7 26 

8. TJ Baník Vintířov 13 8 5 26 

9. TJ Slovan Karlovy Vary 18 7 0 25 

10. TJ Spartak Horní Slavkov 13 11 0 24 

11. KST Karlovy Vary 17 5 1 23 

12. TJ Baník Sokolov 14 7 0 21 

13. TJ Jiskra Aš 10 7 4 21 

14. TJ Lomnice 6 9 1 16 

15. TJ Loket nad Ohří 13 2 0 15 

16. TJ Jiskra Březová 13 0 1 14 

17. TJ Baník Bukovany 11 3 0 14 

18. SK Merklín 10 4 0 14 

19. SK Děravý pálky Jenišov 8 0 0 8 

20. NK BFB Bochov 7 0 1 0 

21. TJ Baník Svatava 5 0 0 5 

3. Informace předsedy VV KKSST: 

Dne 3.11. 2018 jsem se účastnil Rady krajů v Praze a zde je několik důležitých informací. 

a) Povinnosti hráčů včetně mládeže potvrdit podpisem a souhlasem o zveřejnění osobních údajů. 

Jedná se o listinnou podobu, která se ukládá, následně naskenovat a uložit tuto informaci 

GDPR do Registru ST. To mají na starosti oddíloví správci a datum doplnění do Registru je 

31.12. 2018. Po tomto datu a neuložení GDPR nebudou tito hráči nadále hrát a registrace 

zanikne. 

b) Je zřízen rejstřík klubů na MŠMT a je nutné zadat všechny členy, když se bude podávat 

žádost o dotace na MŠMT. V opačném případě nebude dotace přiznána. 

c) ČAST a KM navýšila odměny za umístění mládeže na žebříčku ČR. 

d) Navýšení finančních prostředků na činnost talentované mládeže (SKST Cheb a Batesta 

Chodov), a dílčí žádost klubu SK Toužim, byla kladně vyřízena. 

e) Ligové rozhodčí bude hradit od poloviny sezóny opět ČÁST. 

f) Krajský svaz stolního tenisu předal materiální vybavení klubům (míčky), kteří se věnují ve 

zvýšeném počtu naší mládeži. 

g) Do konce listopadu 2018 musí VV Karl. kraje zpracovat rozpočet na projekty určené přímo 

na mládež (krajské turnaje, letní krajské soustředění, případně víkendová soustředění). 

h) Letní olympiáda dětí a mládeže bude konat 23.-28.6. 2019 v Liberci, kvóty na tento turnaj 

jsou nakonec stejné jako v minulosti, tj. 8 hráčů + 2 trenéři. Propozice a nominační kritéria 

budou zveřejněna do konce roku 2018. 
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4. Společenský koutek: 

V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea: 

MUDr. Anton Gavlas – SKST Cheb 70 let 

Josef Vařejčka – TJ Ostrov 65 let 

Mgr. Zdeněk Daněk – TJ Slovan Karlovy Vary 60 let 

KKSST přeje všem jubilantům vše nejlepší, zejména hodně zdraví a štěstí, dostatek elánu a životní 

pohody a v neposlední řadě hodně osobních a sportovních úspěchů. 

 

 

 Tomáš Skála Mgr. Michal Janský Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 


