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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.03| 2021/2022 

1. Nominace KKSST na MČR jednotlivců mládeže – 25., 26. a 28. září 2021 Havířov, Most 
 

1. Kategorie U 13 dívky:     VYHLÍDALOVÁ Julie  - TJ Luby 

                     Náhradnice:  1. Preložníková  Adéla,  2. Tonhauserová Nikola – obě SKST Chodov 

                    (Přímá nominace ČAST – Kořínková Nela – SKST Chodov) 

 

2. Kategorie U 13 chlapci:   MIHOK Dušan – SKST Chodov 

                     Náhradníci:   1. Čácha David – TJ Luby, 2. Stellner Karel – TJ Baník Vintířov 

     

3. Kategorie U 15 dívky:     KOŘÍNKOVÁ Nela – SKST Chodov 

                     Náhradnice: 1. Mandlová Nikola – TJ Spartak H.Slavkov, 2. Vyhlídalová Julie – TJ Luby,  

                                         3. Preložníková Adéla – Chodov 

                     (Přímá nominace ČAST – Janků Karolína – TJ Lomnice) 

 

4. Kategorie U 15 chlapci:   KOTÁL Jakub – KST K.Vary 

                     Náhradníci:  1. Šindelář František – SK Toužim, 2. Mihok Dušan – Chodov,  

                                          3. Loffler Matouš – SK Toužim 

 

5. Kategorie U 19 dívky:      JANKŮ Karolína – TJ Lomnice 

                     Náhradnice:   1. Mašková Nicole – SK Toužim, 2. Čáchová Lucie – TJ Luby,  

                                            3. Kárová Klára – TJ Lomnice, 4. Sankotová Klára – SKST Chodov 

 

6. Kategorie U 19 chlapci:     KOKEŠ Jan – SK Toužim 

                     Náhradníci:    1. Vohryzka Jiří – SK Toužim, 2. Veinfurt Adam,  

                                            3. Špalek Vít – TTC Karlovarsko, 4. Boči Lukáš  - SKST Chodov 

                     (Přímá nominace ČAST Levora Vojtěch – TTC Karlovarsko) 

 

Krajskou nominaci v registru provede Komise mládeže KKSST. Přihlášení resp. odhlášení nominovaného 

hráče je již v kompetenci a za povinnost u oddílových správců.  

 

2. Změna v klasifikaci mládeže 
 

VV KKSST na návrh Klasifikační komise projednal dne 13.09.2021 na schůzi VV, která se konala v Lubech, 

zrušení bodování dosažených výsledků z republikových turnajů, kde je účast hráčů z kraje omezena na 

žebříčkové postavení nebo krajskou nominaci. Vzhledem k tomu, že se republikových akcí nemohou zúčastnit 

všichni hráči, byla by taková klasifikace nespravedlivá a neobjektivní.  

 

3. Podpora klubů pracujících s mládeží 
 

VV KKSST se na své schůzi dne 13.09.2021 zabýval podporou sportovních klubů a oddílů v rámci 

Karlovarského kraje, které dlouhodobě a soustavně pracují s mládeží. Konkrétní podpora nebyla ještě 

stanovena, nicméně patrně bude směřována do materiálního vybavení (míčky, sběrače míčků, potahy…). Výše 

podpory je předmětem dalšího vyhodnocování. Hlavním kritériem bude počet aktivních dětí 

v oddíle/sportovním klubu, dosahované výsledky, pravidelnost účastí na krajských akcích atd. 

 

4. Konference KKSST 
 

VV KKSST připomíná všem oddílových delegátům, že krajská konference KKSST se koná v Lubech 

v budově MKS ve středu dne 06.10.2021. Prezence začíná v 16:00 h, zahájení konference v 16:30 h. Prosíme 

o dochvilnost.  
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5. Aktuální pravidla 
 

Komise STK KKSST připomíná všem pořadatelům jednotlivých akcí (turnaje i dlouhodobé soutěže družstev), 

aby zajistila dodržování aktuálně platných nařízení, zejména pak vyžadování dokladace prohlášení o 

bezinfekčnosti u všech vstupujících osob na sportoviště. Tato prohlášení je pořadatel povinen uschovat po dobu 

nejméně 30-ti dnů a to pro potřeby KHS pro případné trasování.  

 

6. Dokladace potvrzení 
 

Komise STK KKSST důrazně připomíná, že veškeré platební úkony vztahující se k soutěžním a oddílovým 

povinnostem (evidenční poplatky, registrační poplatky, přestupní poplatky, vklady do soutěží, pokuty) je 

nezbytné elektronicky dokladovat zasláním potvrzení na email korinek.jan@volny.cz. Předseda Komise STK 

KKSST nemá možnost nahlížet do internetového bankovnictví KKSST a tudíž není schopen ověřit úhradu 

platby. Nedoložení potvrzení představuje stejný prohřešek, jako nezaplacení uložené pokuty.  

 

7. Věkové kategorie mládeže 
 

V návaznosti na změnu ČAST a rozdělení mládeže do nových věkových kategorií dochází k aktualizaci 

informací. VV KKSST na své schůzi dne 27.08.2021 tuto změnu akceptoval pouze zčásti. Vzhledem ke stavu 

členské základny v Karlovarském kraji v kategorii mládeže, provedl sloučení kategorií U11 a U13 v jednu 

společnou a rovněž kategorii U17 a U19. V letošním soutěžním ročníku tedy i nadále setrvává stav, kdy se 

v KV kraji budou pořádat akce pro 3 kategorie mládeže, tj. U11 + U13 (dříve mladší žactvo, tj. r. 2009 a 

mladší), dále kategorie U15 (dříve starší žactvo, tj. r. 2007 a mladší) a kategorie U17 + U19 (dříve dorost, nyní 

navýšen o další rok, tj. r. 2003 a mladší). Tyto kategorie budou korespondovat i s tvorbou krajských žebříčků. 

Turnaje republikového významu jsou nyní pořádány pro kategorie U13, U15, U17 a U19 v původních 

víkendových podobách. Kategorie U11 je vyhlášena samostatně v odlišných termínech.   

 

8. Společenský koutek 
 

V měsíci září oslaví své životní jubileum: 

 

Václav Bárta – TJ Slavoj Kynšperk  60 let 

 

Oslavenci přeje VV KKSST vše nejlepší, hlavně zdraví a štěstí, rodinnou pohodu i spokojenost a do dalších 

dnů spoustu osobních i sportovních úspěchů. 

 

9. Pořadatelství 
 

VV KKSST žádá případné zájemce o pořadatelství jednotlivých akcí, aby svůj zájem zaslali k rukám předsedy 

Komise STK KKSST na email korinek.jan@volny.cz V prosinci jsou dosud neobsazeny 2 víkendové akce. 

Rovněž je možné se přihlásit na krajské přebory, které se budou konat v lednu a únoru 2022. Zde budou mít 

přednost pořadatelé disponující větším počtem stolů, resp. větší sportovní halou.  

 

 Tomáš Skála Jan Pěnkava Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 

 

V Lubech dne 17.09.2021 
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