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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.08| 2020/2021 

1. Zrušení akcí jednotlivců 
  

Plánované akce jednotlivců pod hlavičkou KKSST (krajské přebory všech věkových kategoriích), které se 

měly uskutečnit v průběhu ledna a února 2021, se s ohledem na mimořádná vládní opatření, která se vztahují 

na zákaz sportu ve vnitřních prostorách, ruší.  

  

2. Nominace mužů, žen na MČR 
  

S ohledem na zrušené krajské přebory dospělých provedl VV KKSST dne 05.01.2021 per rollam nominaci na 

MČR dospělých, které je zatím plánováno v termínu 29. - 31.01.2021. ČAST stanovil kvótu pro KV kraj v 

počtu: muži 4, ženy 2. MČR se koná ve Sportovní hale Havířov, Opletalova 1293/8c. 

  

Rozpis MČR najdete na: https://www.ping-pong.cz/…pdf 

  

Přímá nominace mužů (hráči v základu extraligy a 1. ligy, žebříčkové umístění ČR do 100. místa): 

Antonín Gavlas - SKST Cheb 

David Štěpánek - SKST Cheb 

Jan Žaloudík - TTC Karlovarsko 2020 
  

Krajská nominace mužů: 

1. Michal Polák - TTC Karlovarsko 2020 

2. Jan Žák - TTC Karlovarsko 2020 

3. Vojtěch Levora ml. - TTC Karlovarsko 2020 

4. Lukáš Hobl - TTC Karlovarsko 2020 
1N - Jiří Provazník - TJ Ostrov 

2N - Marek Minář - SKST Chodov 

3N - Martin Petrák - TuS Schnaittenbach 

4N - Petr Březovský - SKST Cheb 

5N - Petr Huleš - SKST Chodov 

6N - Zdeněk Völgyesi - KST Karlovy Vary 

  

Přímá nominace žen (hráčky v základu extraligy a 1. ligy, žebříčkové umístění ČR do 50. místa): 

Karolína Vysocká - TJ Ostrov 
  

Krajská nominace: 

1. Andrea Vondrušková - TJ Lomnice  

2. Karolína Janků - TJ Lomnice 
1N - Nicole Mašková - SK Toužim 

2N - Tereza Lošťáková - SKST Cheb 

3N - Klára Kárová - TJ Lomnice 

4N - Klára Sankotová - SKST Chodov 

  

Nominovaní hráči mají za povinnost se v případě neúčasti řádně omluvit a to neodkladně na adresu 

korinek.jan@volny.cz nebo na tel: 777/906037 z důvodu povolání náhradníků. Neomluvená absence bude 

sankcionována dle sazebníku pokut. Nominaci prostřednictvím registru provede Komise STK KKSST. 

Přihlášení nominovaných hráčů již provedou hráči sami, případně cestou svých oddílových správců.  

  

Bude-li MČR uspořádáno, přeje VV KKSST krajským reprezentantům hodně štěstí a pohodovou cestu do 

Havířova. V případě, že bude MČR odloženo, zůstává podoba krajské nominace v neměnné podobě. Shora 

uvedená podoba je definitivní.  

  

https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2020/12/Rozpis-M%C4%8CR-mu%C5%BE%C5%AF-%C5%BEen-junior%C5%AF-a-juniorek-do-21-let-2021-1.pdf
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Nominace v mládežnických kategoriích bude případně řešena dodatečně.  

  

3. Restart dlouhodobých krajských soutěží 
  

S ohledem na aktuální vývoj koronavirové pandemie v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 se nadále 

odkládá restart dlouhodobých krajských soutěží družstev. V současné době je extrémně nepravděpodobné, že 

k dokončení rozehraných soutěží vůbec dojde. Je nezbytné si uvědomit, že symbolickou zelenou nám dává až 

stupeň č. 2 protiepidemického systému. Tento stupeň při ideálním scénáři nastane dle laického názoru nejdříve 

v březnu 2021, avšak i tento termín představuje velký odhad. V tento okamžik již není reálné krajské soutěže 

dohrávat. Stojí tedy za zvážení, zdali se neinspirovat Olomouckým krajem, kde se krajské soutěže anulovali 

již před Vánoci. Definitivní rozhodnutí o budoucnosti letošního soutěžního ročníku 2020/2021 bude ze strany 

Komise STK KKSST stanoveno později. Důležitým faktorem pro restart bude i možnost vstupu do tělocvičen, 

přecijen všichni hrajeme ve školských nebo nájemních prostorech a může dojít k různým formám rozhodnutí 

ze strany ředitelů škol nebo zřizovatelů vzdělávacích institucí.  

  

4. Termínová listina 
  

Termínová listina KKSST 2020/21 s ohledem na koronavirová opatření postupně ztrácí svůj smysl a proto 

berte uvedené termíny s rezervou. V úvahu připadá v závěru sezóny uspořádat několik turnajů, ovšem uvidíme, 

zdali se najdou pořadatelé. Nyní nám nezbývá nic jiného, než čekat.  

  

5. Ostatní - PF 2021 
  

VV KKSST přeje všem stolním tenistům a jejich rodinám vše nejlepší do nového roku, hlavně hodně zdraví, 

mnoho pracovních, sportovních a osobních úspěchů a pevně věříme, že se brzy sejdeme při nějaké sportovní 

akci.  

 

 Tomáš Skála Jan Pěnkava Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 

 

V Lubech dne 05.01.2021 


