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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.04| 2021/2022 

1. Aktualizace opatření pro konání sportovních akcí + prohlášení o bezinfekčnosti 

ČAST dne 22.11.2021 aktualizovala pravidla pro konání akcí v rámci pořádání soutěží ve stolním tenise. 

Podrobnosti včetně aktualizovaného prohlášení o bezinfekčnosti najdete v přílohách. 

      2.  Pokuty Komise STK 

Komise STK KKSST uděluje pokutu Kč 900,- družstvu TJ Sokol Velká Hleďsebe „B“, za nedostavení se 

k utkání KP1 do Chodova a Vintířova v rámci 4. a 5. kola soutěžního ročníku 2021/2022.  

Splatnost pokuty je do 7 dnů od vydání těchto Zpráv na účet KKSST č. 2501152933/2010  (FIO banka) pod 

VS 3440201114. Potvrzení o úhradě pokuty zaslat na email korinek.jan@volny.cz  

 

Součástí pokuty je i soutěžně-technické opatření v podobě kontumace obou utkání ve prospěch domácích, tj. 

mínus 2 body v tabulce.  

 

Komise STK dále projednala žádost oddílu o odpuštění dvojího trestání a zdůvodnění příčiny kontumace.  

Komise STK KKSST konstatuje, že s ohledem na platný SŘ a Rozpis soutěží 2021/2022 nebylo možno žádosti 

vyhovět. 

 

Komise STK KKSST ukládá pokutu ve výši Kč 200,- (2 x 100,-) družstvu TJ Sokol Velká Hleďsebe "B" za 

nerespektování bodu č. 21 Rozpisu krajských soutěží 20221/22 - nezaslání naskenovaného zápisu utkání v 

rámci KP1 (6. a 7. kolo) ke kontrole a schválení. VS 3440201114. Číslo účtu 2501152933/2010. Splatnost do 

7 dnů od vydání těchto zpráv. Kopii dokladu o úhradě pokuty zaslat na adresu korinek.jan@volny.cz.  

 

2. Postupové kvóty na KP jednotlivců v kategorii muži/ženy 

 

VV KKSST rozhodl o postupových kvótách z OP na KP takto: 

 

RSST Sokolov  11  

RSST Karlovy Vary             11 

RSST Cheb              10 

 

Komise STK KKSST žádá RSST, aby nominační zpráva obsahovala kromě postupujících, rovněž nejméně 5 

náhradníků. Zpráva k rukám předsedy Komise STK KKSST bude předložena do 15.12.2021. Termín pro 

pořádání okresních přeborů byl termínovou listinou doporučen na 17.11.2021.  

Nominační kritérium v soutěži žen bude stanoveno rozpisem krajských přeborů.  

Zároveň je třeba si připomenout, že základ soupisky u extraligy a 1. ligy a stejně tak žebříčkové postavení 

(žebříček ČR) do 100. místa, mají automatický postup na MČR, bez nutnosti se krajských přeborů zúčastnit.  

 

     4.  Přihlášky na RBTM 

 

Žádáme, aby oddíly důsledně kontrolovaly v registru krajské nominace (na základě oznámení KM o 

krajských nominacích s blížícím se termínem pro republikovou akci) a své nominované hráče včas buď 

přihlásily, anebo v případě nemoci či aktuálním nezájmu o účast odhlásily a to včetně náhradníků. V 

opačném případě tak oddíly riskují, že se nominace jejich hráče na dalších akcích sezóny již nebude 

opakovat.  

Pokud se některý z nominovaných hráčů nemůže akce zúčastnit, oddíl neprodleně musí toto oznámit 

KM - p. Řezáčovi, aby mohl případně zadat do registru novou nominaci z řad náhradníků.   

Také je možné se s KM spojit v případě zájmu některých hráčů, kteří se v poslední době herně zlepšili a mají 

zájem být zařazeni do nominace, pak je možné jejich požadavek posoudit a případně je zařadit na pozici 

náhradníka". 
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5.   KBT mládeže Luby   

 

Oddíl TJ Luby po zvážení všech okolností ohledně epidemiologické situace ruší KBT v Lubech ve 

dnech 04.12.-05.12.2021!  

 

6.   Žebříčky mládeže  

 

Průběžné žebříčky všech mládežnických kategorií budou vydány ke dni 01.01.2022. 

 

7.   Společenský koutek 

 

Ve věku 90 let nás navždy opustil dne 19.11.2021 pan Karel Duchoslav z oddílu TJ Slovan Karlovy Vary. 

Čest jeho památce. 

 

 Tomáš Skála Jan Pěnkava Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 

 

V Lubech dne 24.11.2021 

 


