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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.11| 2020/2021 

1. Rozpis krajských soutěží družstev mužů pro soutěžní ročník 2021/2022 

V příloze zasíláme a zveřejňujeme rozpis krajských soutěží družstev mužů pro nadcházející soutěžní ročník 

2021/2022, vztahující se na krajské soutěže (Divize, KP1, KP2). 

V této souvislosti využil VV KKSST pozastavenou sezónu 2020/2021 k tomu, aby se pokusil stolní tenis 

zatraktivnit a co nejvíce přizpůsobit aktuální situaci v Karlovarském kraji. Členové VV KKSST s ohledem na 

iniciativu některých komisí přistoupila a schválila návrh, který se prakticky dotkne až další sezóny, tj. 

2022/2023 a to v drobných změnách, avšak velmi důležitých. 

Novinkou bude snížení počtu družstev v nejvyšší krajské soutěži Divize na 9 (tj. 8 hracích víkendů po 1 

utkání). Další novinkou v Divizi bude změna v herním systému, kdy se bude hrát všech 18 zápasů, avšak 

pouze v rámci jednoho sobotního utkání. Soutěž KP1 bude ponechán v počtu 10ti družstev. Soutěž KP2 bude 

v sezóně 2022/2023 v počtu 12-ti družstev (v sezóně 2023/2024 pak dojde i zde ke snížení počtu družstev na 

10). S ohledem na tyto okolnosti bude zohledněna postupová a sestupová varianta v rámci nadcházející 

sezóny 2021/2022 a poté i další. 

Počet družstev           Sezóna 2021/2022 DIV 12 KP1 10 KP2 10 (reálně 8) 

                                  Sezóna 2022/2023 DIV 9 KP1 10 KP2 12 

                                  Sezóna 2023/2024 DIV 9 KP1 10 KP2 10 

2. Důležité termíny 

do 15.06.2021 - založení evidenčního seznamu u oddílů, mající nejvyšší družstvo ve 3. lize mužů a výše, 

popř. ve 2. lize žen a výše 

do 30.06.2021 – založení evidenčního seznamu u oddílů, mající nejvyšší družstvo v krajských nebo 

okresních soutěžích 

do 15.07.2021 – podání elektronických přihlášek do krajských soutěží (Divize, KP1, KP2) v rámci registru 

do 01.09.2021 – vyplnění soupisek a předložení ke schválení 

01. – 30.06.2021 – otevřena editace v registru pro výměnu fotografií u hráčů (zdarma). Ti hráči, kterým 

končí 5-ti letá platnost fotografie, si ji v tomto období cestou oddílového správce 

aktualizují. Ze strany KKSST se jedná o doporučení, poněvadž ČAST platnost těchto 

fotografií automaticky o 1 rok prodloužil. 

3. Poplatky 

Evidenční poplatky se hradí dle nejvyššího družstva, tj. ligové a krajské soutěže na účet KKSST, okresní 

soutěže na účet příslušného RSST. Veškeré údaje (číslo účtu, EČO, VS) jsou uvedeny na stránkách 

www.ping-pong.cz > Kraje a regiony > Karlovarský kraj > dokument „Ekonomická pravidla“. 

Vklady do soutěží se převádějí z předchozí pozastavené sezóny, tudíž se neplatí. V případě, kdy došlo k 

převedení soutěžního místa, se o případném uhrazeném vkladu dohodnou dotčená družstva vzájemně mezi 

sebou. 

Je třeba však vzít na vědomí, že došlo ke zvýšení evidenčních poplatků na Kč 150,- u kategorie junioři 

(U19), Kč 300,- u dospělých zůstává beze změny, stejně tak Kč 150,- u mládeže. 

4. Aktuální informace k evidenčním seznamům 

V příloze najdete aktuální informace k evidenčním seznamům poskytnutých ze strany ČAST. 
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5. Nominace na MČR družstev mládeže 

Dne 12.06.2021 se uskuteční krajský nominační turnaj družstev v kategorii chlapců dorostu. 

Krajskou nominaci dívek v kategorii starších žákyň i dorostenek tvoří družstvo z TJ Lomnice. Propozice na 

MČR družstev mládeže jsou rovněž dohledatelné na stránkách www.ping-pong.cz > záložka Mistrovství ČR. 

6. Nominace na MČR jednotlivců 

Krajskou nominací na odložené MČR jednotlivců všech věkových kategoriích se bude VV KKSST cestou 

své Komise mládeže zabývat v nadcházejícím období. 

7. Doškolení trenérů lic. C 

V příloze přikládáme pozvánku na doškolení trenérů lic. C. Pořadatelem tohoto doškolení je KKSST, koná se 

27.08.2021 (pátek) v Chodově. Podrobněji viz. pozvánka. 

8. Letní kemp mládeže 

Výkonný výbor KKSST rozhodl o opětovném uspořádání letního tréninkového kempu v Toužimi v termínu 

25.7. - 1.8.2021. Kemp se uskuteční pod vedením trenéra Zdeňka Zaspala a za účasti kvalitních sparingových 

hráčů, podstatná část pobytu bude financovaná KKSST. Rádi bychom předběžně zjistili zájem o tento kemp  

z řad pokročilých hráčů a hráček ze všech mládežnických kategorií, přednost budou opět mít lépe umístění 

hráči a hráčky z každé kategorie z posledního vydaného krajského žebříčku (počet míst je omezen). 

Předběžné přihlášky posílejte do 15.06.2021 na e-mail rezac.bohumil@seznam.cz 

9. Společenský koutek 

V měsíci červnu oslaví nebo již oslavili svá životní jubilea 

Vítězslav Sapák – TJ Sokol Velká Hleďsebe 50 let 

David Marek – SKST Cheb 50 let 

Robert Hergott – SK Děravý pálky Jenišov 50 let 

Zdeněk Kaleja – TJ Spartak Horní Slavkov 60 let 

Jaroslav Vébr – TTC Sokolov 65 let 

Zdeněk Brunclík – SK Toužim 90 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. 

 Tomáš Skála Jan Pěnkava Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 

 

V Lubech dne 10.06.2021 
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