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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.06| 2020/2021 

 1. ROZHODNUTÍ O ODLOŽENÍ SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH KKSST  

      ČAST doufá, že 28. a 29. listopadu by se mohly začít rozvolňovat vládní opatření a mohly by se rozjet   

      soutěže.       

      Výkonný výbor KKSST přijal per rollam dne 13.11.2020 následující rozhodnutí s ohledem na současný  

      vývoj pandemie Covid-19:   

 

A) Krajské soutěže (Divize, KP1, KP2):   

      ČAST doufá, že 28. a 29. listopadu by se mohly začít rozvolňovat vládní opatření a mohly by se rozjet   

      soutěže.       

      VV KKSST prostřednictvím Komise STK odkládá mistrovská utkání krajských soutěžích o hracím 

      víkendu 14.11.2020. KKSST ponechává krajské soutěže odložené do odvolání. 

      V případě že bude možné uskutečnit utkání plánovaná na termín 28.11.2020, budou se hrát utkání dle 

      původního rozlosování. O termínech odložených utkání se rozhodne dodatečně.    

 

B) Schválení návrhu:  

     VV KKSST schválil návrh na okresní kvóty postupujících jednotlivců v kategorii muži z OP na KP, které  

     se koná 9.1.2021 (nebo alespoň má konat, MČR je již poslední víkend v lednu 2021).  

     muži - RSST Cheb  9  RSST Karlovy Vary 12   RSST Sokolov  11 

     ženy - neomezeně v kat. ženy a dorostenky + starší žákyně do 10tého místa krajského žebříčku 
  

     V případě, že platnost vládních opatření a tím způsobené omezení sportovních akcí, nedovolí do 31.12.2020   

     uspořádat okresní přebory dospělých, bude nominace provedena na základě okresního žebříčku +  

     minimálně 5 náhradníků. Nominaci provede RSST a v termínu do 31.12.2020 zašle Komisi STK KKSST  

     na email.  

     Automatický postup na MČR mají hráči SKST Cheb (extraliga) - A. Gavlas, D. Štěpánek 

     Pokud by se nestihly odehrát okresní přebory mládeže, budou se krajské přebory hrát bez omezení   

     účasti, protože základna všech kategorií je malá. Pořadatel by si s tím měl bez problémů poradit.  
 

C) Krajské bodovací turnaje mládeže:  

     Turnaje plánované v termínu do 30.11.2020 se ruší.   

  

D) VV KKSST doporučuje obdobný postup při řízení i regionálních soutěží.  

 

E) VV KKSST bude v případě dalšího vývoje epidemiologických opatření a vládních nařízení nadále     

     reagovat a případná rušení či odkládání mistrovských utkání následně aplikovat.  

 

F) Komise mládeže ČAST vyhlásila program na podporu mládeže a tím možnost se zapojit mezi oddíly  

     talentované mládeže nebo dokonce mezi sportovní střediska mládeže krajského nebo republikového  

     významu. Z KV kraje se přihlásily jen 2 kluby, přičemž pouze SKST Chodov byl do programu zapojen.  

     Druhým žadatelem byl klub TTC Karlovarsko 2020, avšak tento nesplnil podmínky pro zapojení do  

     programu. Nikdo další se do programu nezapojil, nepřihlásil, resp. se ani nepokusil o získání finanční 

     podpory pro svůj klub pracující s mládeží.  

     

    Dotační program NSA Můj klub 2021 - stále trvá příjem žádostí a to do 23.11.2020. Veškerý servis  

    a poradenství zajišťuje střešní organizace ČUS. Případné dotazy můžete adresovat i na adresu Komise  

    STK KKSST korinek.jan@volny.cz.  
 

 Tomáš Skála Jan Pěnkava Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 

 

V Lubech dne 14.11.2020 


