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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.07| 2020/2021 

 1. Restart soutěží   

Dne 30.11.2020 VV KKSST per rollam rozhodl o odložení restartu krajských dlouhodobých soutěží nejdříve 

na leden 2021. Současná opatření nedovolují zahájit dohrávku odložených utkání za současných podmínek 

(zejména roušky i během hry). Podle aktuální situace, která bude začátkem ledna 2021, bude rozhodnuto o 

dalším postupu. Bude-li povolen sport bez roušek a bude-li možné sportovat bez zásadních omezení, 

případně pokud dojde k ještě většímu rozvolnění, budou krajské soutěže pokračovat dle původního 

rozlosování, pouze se změnou data utkání.   

Bude-li situace příznivá, lednové akce začnou dnem 09.01.2021 krajskými přebory jednotlivců v kategorii 

mužů a žen (resp. krajské přebory staršího žactva dne 10.01.2020), avšak za předpokladu, že se najde 

pořadatel, který se dosud žádný nepřihlásil. Nebude-li možné uspořádat akci jednotlivců a nebude-li povolen 

počet nejméně 40 osob ve vnitřním prostoru, bude tento termín určen pro restart krajských dlouhodobých 

soutěží družstev mužů (Divize, KP1, KP2) svým 4. a 5. kolem. Budou-li krajské přebory odehrány, bude 4. a 

5. kolo krajských soutěží zahájeno následujícím víkendem, tj. 16.01.2021. Tato informace bude zveřejněna 

nejpozději 02.01.2021.  

Z tohoto důvodu žádáme, aby vedoucí jednotlivých družstev, ale i hráči samotní, průběžně sledovali aktuální 

změny v rozlosování krajských soutěží, které najdete na níže uvedených odkazech:  

Divize https://stis.ping-pong.cz/vysledky/svaz-420113/rocnik-2020/soutez-4150  

KP1 https://stis.ping-pong.cz/vysledky/svaz-420113/rocnik-2020/soutez-4151  

KP2 https://stis.ping-pong.cz/vysledky/svaz-420113/rocnik-2020/soutez-4152  

Prozatím pracujeme se scénářem maximálního počtu 10 sportovců na utkání. Ideální stav je tedy 4 hráči + 1 

náhradník z obou družstev, nebude-li naplněna maximální kapacita (družstvo přijede bez náhradníka), může 

být přítomen vrchní rozhodčí (nebude-li zároveň hráčem). Diváci jsou pochopitelně z povahy věci dočasně 

vyloučeni. Budou-li dle rozlosování v jedné tělocvičně plánovány 2 utkání, budou provedeny změny u 

začátku utkání jednoho z družstev (patrně v rámci nižších soutěžích) a to v časech 09:00 h a 11:30 h, 14:00 h 

a 16:30 h.   

V případě, že bude utkání ohroženo covidovou nebo jakoukoli jinou nemocí hráčů (2 a více ze základu 

soupisky) anebo uzavřeností hracích místností, budou se odkládat utkání pouze jednotlivě, nikoli krajské 

soutěže jako celek. Dohrávky poté proběhnou dle vzájemné dohody družstev v náhradním termínu, třeba i v 

týdnu během tréninku, ideálně v termínu do 1 měsíce, pochopitelně se souhlasem Komise STK KKSST.   

Budou-li plánované lednové termíny opět odloženy a nedojde k restartu krajských dlouhodobých soutěží 

družstev mužů v tomto období (tedy do 31.01.2020), bude stanoven systém soutěže jednokolově, přičemž 

úvodní výsledky, které byly odehrány v září a říjnu v rámci prvních 3 kol, se nebudou započítávat, tudíž 

dojde k opětovným vzájemným utkáním. Pokud se krajské soutěže rozjedou během ledna 2021, budou 

soutěže odehrány beze změn, tedy dvoukolovým systémem avšak za podmínek, že se soutěže časově 

natáhnou nejméně do dubna případně května 2021. Dojde-li během dubna nebo května ke kolizi termínů 

(různé akce mládeže, okresní kolo poháru, nebodovací turnaje dospělých apod.), budou termíny pro dohrání 

krajských soutěží družstev prioritní.   

Nicméně je důležité dodat, že veškeré úsilí o restart soutěží a společná snaha jednotlivé soutěže dohrát, může 

být opětovně ovlivněna aktuální situací a vyhlášením mimořádných opatření na území  
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Karlovarského kraje, případně České republiky. Dojde-li k narušení soutěží i během jarní části sezóny, bude 

patrně v souladu s ČAST sezóna anulována a rozjeta v neměnné podobě v září 2021. Zatím však není třeba 

předbíhat a odhadovat vývoj nadcházejících událostí.   

2. Termínová listina KKSST 2020/2021  

Veškeré akce jednotlivců v termínu do 31.12.2020 se ruší bez náhrady. Okresní přebory jednotlivců ve všech 

věkových kategoriích se taktéž ruší. Nominaci na Krajské přebory dospělých provedou příslušné RSST a tyto 

budou zaslány Komisi STK KKSST nejpozději do 31.12.2020. Kvóty za okres byly určeny a zveřejněny ve 

Zprávách KKSST č. 6 (nezapomenout nejméně na 5 náhradníků). Zdali budou okresní přebory dodatečně 

odehrány v průběhu jarní části sezóny, je v kompetenci RSST.   

Plánovaný krajský bodovací turnaj dospělých v Kynšperku (02.01.2021) bude ze strany Komise STK 

KKSST povolen s ohledem na protiepidemickou situaci, která bude známa dne 28.12.2020. K tomuto datu 

bude mít pořadatel připravené propozice, které v případě schválení, budou obratem rozeslány dle 

nastavených pravidel.   

3. Odložené MČR mládeže  

Odložené MČR mladšího žactva, které se má konat 6. a 7. prosince 2020 ve Světlé nad Sázavou, se ruší.   

V současné době VV KKSST neočekává, že by se v termínu 19. a 20. prosince 2020 uspořádalo odložené 

MČR staršího žactva v Praze. Nastane-li změna, budou dotčení sportovci bezodkladně informováni cestou 

Komise mládeže KKSST. Jejich nominaci prostřednictvím registru provede krajský administrátor, přihlášení 

na MČR je již poté v režii sportovce, potažmo trenéra nebo předsedy klubu.   

4. Olympiáda dětí a mládeže 2021 v Olomouckém kraji bez stolního tenisu  

Bez ohledu na to, zdali bude možné letní olympiádu dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2021 vůbec 

uspořádat, je nutné členskou základnu informovat, že pořadatel, tj. Olomoucký kraj, nezačlenil stolní tenis 

mezi sporty, ve kterých budou sportovci z řad dětí a mládeže soutěžit. Sportovní odvětví stolního tenisu 

nebývalo vždy součástí dětské olympiády, avšak poslední 2 akce v Brně (2017) a Liberci (2019) 

představovaly pro naše nejúspěšnější sportovce z řad mladšího a staršího žactva, příjemnou tečku za jejich 

úspěšnou sezónou a získání motivace do dalšího úsilí. Bohužel ani VV KKSST, ani VV ČAST a ani nikdo 

další z řad stolních tenistů a funkcionářů, neměl možnost toto rozhodnutí organizačního výboru 

Olomouckého kraje jakkoli ovlivnit. Jednoduše si Olomoucký kraj vybral ty sporty, ve kterých očekává 

úspěch a zisk medailí.  

 Tomáš Skála Jan Pěnkava Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 

 

V Lubech dne 30.11.2020 


