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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.09| 2020/2021 

1. Rozhodnutí o ukončení krajských soutěží 

Dne 26.02.2021 VV KKSST rozhodl způsobem per rollam o ukončení krajských soutěží soutěžního ročníku 

2020/2021. Předmětné rozhodnutí se dotýká jak dlouhodobých soutěží družstev (Divize, KP1, KP2), tak 

soutěží jednotlivců ve všech věkových kategoriích (KP, KP družstev mládeže, TOP 12, pohár KKSST, 

oblastní finále ZPČ poháru). 

VV KKSST své rozhodnutí zdůvodňuje následujícími faktory: 

a) aktuální platnost mimořádných vládních opatření v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19; 

b) extrémní nepravděpodobnost zlepšení vývoje a snížení protiepidemického stupně na požadovaný stupeň 

     umožňující pořádání řádné sportovní soutěže, během následujících týdnů a měsíců; 

c) neregulérnost; 

d) nejasnost při zajišťování hracích prostor (možnost vstupu do hal, četnost tréninků, připravenost k utkání); 

e) nejasnost při sestavování soupisek (zdravotní stavy hráčů); 

f) předpoklad prodloužení soutěže při případném restartu, do nežádoucích termínů (květen, červen). 

S ohledem na ukončení krajských soutěží a anulaci výsledků, bude soutěžní ročník 2020/2021 v neměnné 

podobě složení družstev opětovně zahájen v rámci soutěžního ročníku 2021/2022, tj. pravděpodobně v září 

2021, pochopitelně za předpokladu, že bude možné krajské soutěže pořádat. Znovu zahájení soutěží bude 

předcházet vydání Rozpisu krajských soutěží a stanovení termínů (evidenční seznamy, přihlášky, vklady…). 

V této souvislosti v rámci ukončení soutěžního ročníku 2020/2021 nedochází k žádným postupům ani 

sestupům. Bude-li KKSST osloven ze strany ČAST, aby případně nahlásil postupujícího do 3. ligy, nebude 

KKSST nahlašovat žádné družstvo. Nebylo by spravedlivé, aby KKSST nahlašovalo papírově nejsilnější 

družstvo anebo aby v této době pořádalo kvalifikační resp. postupový turnaj 4 – 6 nejsilnějších družstev z 

Divize. ČAST totiž do současné doby nerozhodl o ukončení soutěží a nadále spoléhá, že se odložená utkání 

dohrají. Přestože první indicie nasvědčují, že i tyto soutěže budou ukončeny (rozeslána anketa ligovým 

družstvům). 

Bude-li KKSST ze strany ČAST osloven z důvodu zajištění krajské nominace mládeže na MČR jednotlivců 

nebo družstev (zda-li vůbec budou), provede nominaci Komise mládeže KKSST na základě krajského 

žebříčku (případně republikového), přičemž zohlední výsledky odehraných krajských bodovacích turnajů v 

Sokolově (SŽ), Chodově (MŽ) a Vintířově (DOR) v úvodu sezóny 2020/2021. Zároveň budou dotčení hráči 

nebo družstva osloveni, zdali se MČR zúčastní nebo nikoli. 

Dále Komise STK KKSST členskou základnu informuje, že v souvislosti s ukončenou sezónou nebude 

vyžadovat hodnocení soutěží. 

V případě rozvolnění mimořádných opatření a v tomto ohledu možnosti začít opětovně sportovat nebo 

soutěžit ve vnitřních prostorách, Komise STK KKSST doporučuje vzájemně naplánovat přátelská utkání 

mezi kluby. Stejně tak Komise STK KKSST plně podpoří pořadatelství turnaje, avšak nebodovacího, pro 

jakékoli věkové kategorie nebo výkonnosti. 
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2. Žebříčky KKSST 

Klasifikační komise KKSST ve spolupráci s Komisí STK KKSST rozhodla per rollam, že žebříček za 

soutěžní ročník 2020/2021 nebude sestavován s ohledem na nedostatek výsledků a započitatelných údajů, 

které by mohly být v souladu s metodikou zohledněny při sestavování krajských žebříčků. Pro soutěžní 

ročník 2021/2022 (nasazování na krajských turnajích, sestavování soupisek) bude použit krajský konečný 

žebříček za sezónu 2019/2020. 

3. Přestupní termíny 

V rámci příprav na nadcházející sezónu Komise STK KKSST připomíná, že v období od 14.02.2021 do 

25.05.2021 jsou přestupy v souladu s přestupním řádem pozastaveny. Přestup, který by byl v tomto období 

prostřednictvím registru ČAST zadán, se považuje za neoprávněně podaný a nebude se jím nikdo zabývat. 

4. Termínová listina KKSST 2020/2021 

Termínová listina KKSST pro soutěžní ročník 2020/2021 se s ohledem na ukončené veškeré soutěže stává 

neplatnou a neaktuální. 

5. Oznámení 

Ve věku 89 let zemřel dlouholetý člen oddílu stolního tenisu TJ Jiskra Aš Mgr. Josef Machač. 

6. Společenský koutek 

Během prvního kvartálu roku 2021 oslaví nebo již oslavili svá životní jubilea: 

Karel HRNČIŘÍK – TJ Sokol Velká Hleďsebe 75 let 

Milan KRAUS – SK Děravý pálky Jenišov 70 let 

Štěpán JELÍNEK – TTC Karlovarsko 2020 55 let 

Karel ĎURŽA – TJ Slovan Karlovy Vary 55 let 

Boris SVĚRÁK – KST Karlovy Vary 55 let 

Jiří KOSTROUN – TJ Jiskra Březová 50 let 

Martin HOLEČEK – TJ Baník Bukovany 50 let 

Aleš NIEBAUER – TJ Baník Bukovany 50 let 

Všem oslavencům přeje VV KKSST vše nejlepší, hlavně zdraví a štěstí, rodinnou pohodu i spokojenost a do 

dalších dnů spoustu osobních i sportovních úspěchů. 

Nejen jubilantům, ale i všem ostatním příznivcům stolního tenisu, přeje VV KKSST v současné nelehké době 

hodně zdraví a pozitivní myšlení. 

 

 Tomáš Skála Jan Pěnkava Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 

 

V Lubech dne 26.02.2021 


