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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 
Zprávy |č.01| 2019/2020 

 
1. Rozpis krajských soutěží 
Přílohou těchto zpráv je Rozpis krajských soutěží pro nadcházející soutěžní ročník 2019/2020, které jsou řízené KKSST 
prostřednictvím své Komise STK. Přihlášky a požadavky k rozlosování budou zasílány v elektronické podobě cestou registru 
do 15.07.2019, včetně dokladu o úhradě vkladu do soutěží.  
 
2. Uvolnění soutěžní činnosti 
Komise STK uvolňuje pozastavenou soutěžní činnost klubům NK BFB Bochov, TJ Loket a TJ Jiskra Březová, která jim byla 
pozastavena ve Zprávách KKSST č. 11 2018/2019 a to z důvodu splnění klubových povinností vůči KKSST.  
 
3. Evidenční seznamy 
Lhůta pro zhotovení evidenčních seznamů pro nadcházející sezónu nebyla hned několika kluby/oddíly respektována. Jedná 
se o rutinní záležitost, avšak v úvodu nové sezóny zcela nezbytnou povinnost. Výkonný výbor proto hned v úvodu sezóny 
žádá jednotlivé předsedy oddílů/klubů a oddílové správce registru, aby se důsledně seznamovali s obsahem Zpráv a 
respektovali dané lhůty. Zjednodušíme si práci vzájemně.  
 
4. IX. Hry letní olympiády dětí a mládeže v Liberci 
Hodnotit olympiádu dětí a mládeže v Liberci pro nás není jednoduché. Kladnou částí je to, že tam náš krásný sport vůbec 
byl prezentován. Vezmeme to z pohledu obecného a kdo bude chtít podrobné informace není v tom problém. Z celkového 
pohledu byly vloženy velké naděje v soutěži mladších děvčat, které byly nasazeny jako páté a ve čtvrtfinále šly na hráčky 
číslo jedna. Trochu smůla, protože na ostatních stolech se dalo hrát, ale proti hráčkám č.2 a č.3 v republikovém žebříčku to 
nešlo. Určitou šanci jsme měli ve smíšené čtyřhře, scházely dva balonky ve čtvrtfinále. Ve starších kategoriích jsme moc 
šancí neměli, až na jeden zápas u družstev děvčat, kde jsme porazily hráčku č. 10 na žebříčku. Celkově hodně zaostáváme 
jak v rychlosti, tak v technice hry za stolem. Celkem jsme celý turnaj zvládli po mentální stránce dobře, bojovnost byla 
příkladná, ale to v takovém turnaji, který je kvalitativně lepší než MČR nestačí. Všem účastníkům děkuji za příkladnou 
reprezentaci Karlovarského kraje. Jestli budeme chtít posunout výkonost stolního tenisu v našem kraji alespoň o trochu 
více, je třeba v klubech pořádně zabrat, ale zároveň všichni víme, jak to v našem kraji vypadá a jaké máme možnosti.  
 
5. Podpora mládeže – dotace KKSST za účast na MČR 
KKSST v rámci podpory mládeže předal oddílům soustavně pracujícím s mládeží materiální podporu ve formě tréninkových 
a soutěžních balónků.  
Stejně tak došlo k vyplacení příspěvků oddílům, jehož zástupci reprezentovali KV kraj na MČR.  
KKSST také odměnil první tři hráče v žebříčku KV každé mládežnické kategorii, poukázkami na zboží pro stolní tenis. 
Poděkování proto patří zejména oddílům SKST Cheb, SKST Chodov, TJ Lomnice, TJ Luby, KST Karlovy Vary, SK Toužim, 
Spartak Horní Slavkov.  
 
6. Společenský koutek 
V měsíci červnu a červenci oslaví svá životní jubilea 
Milan Maixner, TJ Luby    55 let 
Robert Klein st., TJ Sokol Velká Hleďsebe                50 let 
Jindřich Volmůt, TJ Sokol Velká Hleďsebe                60 let 
Jan Koryťák, TJ Baník Sokolov   50 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. 
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V Lubech dne 10.07.2019 


