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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.05| 2021/2022 

1. Pokuty Komise STK KKSST 

 

Komise STK uděluje pokuty níže uvedeným družstvům za nerespektování rozpisu soutěží. 

 

SK Děravý pálky Jenišov ve výši Kč 100,- za nedodržení bodu 21 rozpisu soutěží v rámci 10. a 11. kola u 

Krajského přeboru 2. třídy (nezapsání konečného výsledku do STISu v den utkání do 22:00 h). 

 

SK Děravý pálky Jenišov ve výši Kč 200,- za nedodržení bodu 21 rozpisu soutěží v rámci 10. a 11. kola u 

Krajského přeboru 2. třídy (neodeslání naskenovaných zápisů ke kontrole a schválení, rovněž nebylo utkání 

evidováno online způsobem). 

 

Pokuta je splatná do 7 dnů od data vydání těchto zpráv na účet KKSST č. 2501152933/2010  (FIO banka) pod 

VS 3440301314. 

 

TJ Slovan Karlovy Vary „B“ ve výši Kč 200,- za nedodržení bodu 21 rozpisu soutěží v rámci 8. a 9. kola u 

Divize (neodeslání naskenovaných zápisů ke kontrole a schválení, rovněž nebylo utkání evidováno online 

způsobem).  

 

Pokuta je splatná do 7 dnů od data vydání těchto zpráv na účet KKSST č. 2501152933/2010  (FIO banka) pod 

VS 3440300114. 

 

2. Informace Komise STK 

 

Upozorňujeme, že k 01.01.2022 končí platnost míčků značky Xushaofa *** a Xushaofa G40. 

 

3. Termíny 

 

Přestupy do 14.02.2022, poté až od 15.05.2022. 

Střídavé starty 14.02.2022, poté až od 10.08.2022. 

 

4. Kvalifikace o 2. ligu žen 

 

V případě, že bude mít některý z oddílů v rámci KV kraje zájem o kvalifikaci o 2. ligu žen, aby takto učinili 

na adresu předsedy Komise STK KKSST (korinek.jan@volny.cz) do 31.01.2022 ve formě přihlášky. 

Karlovarský kraj má za povinnost do 15.03.2021 uvést takového zájemce ČAST. V případě, že bude vícero 

zájemců, stanoví KKSST termín pro krajskou kvalifikaci. Pouze vítěz takové kvalifikace má právo účastnit se 

kvalifikace o 2. ligu žen.  

 

5. Pořadatelství 

 

Krajské přebory jednotlivců u všech věkových kategorií se budou konat v Lubech.  

VV KKSST však vyzývá případné zájemce o pořadatelství, že následující krajské akce, tj. krajské přebory 

družstev mládeže a TOP12, jsou zatím neobsazené.  

 

6. Společenský koutek 

 

V měsíci listopadu a prosinci 2021 oslavili či oslaví svá životní jubilea: 

 

Henryk Beránek, TJ Sokol Velká Hleďsebe              50 let 

Vladimír Pechman, SK Děravý pálky Jenišov 50 let 

Ján Halada, TJ Slavoj Kynšperk   55 let 
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Všem jubilantům přeje VV KKSST vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví, zejména hodně úspěchů v pracovním, 

sportovním a rodinném životě.  

 

VV KKSST zároveň přeje celé členské základně KV kraje pohodové a klidné svátky vánoční a vše nejlepší do 

nového roku 2022.   

 

7. Průběžné krajské žebříčky mládeže 

 

Dne 15.01.2022 budou vydány Klasifikační komisí KKSST průběžné nasazovací krajské žebříčky mládeže 

(U11 + 13, U15, U17 + 19) pro potřeby krajských přeborů.  

 

8. Změna pořadatele BTM 

 

Dne 8. a 9. ledna 2022 se koná republikový bodovací turnaj mládeže pro kategorie U13, U15, U17 a U19. 

Tímto upozorňujeme, že původní pořadatel SKST Liberec z organizačních důvodů není schopen turnaj 

uspořádat, proto bylo pořadatelství přesunuto do Havířova. Propozice na turnaj jsou na níže uvedeném 

internetovém odkazu:  

https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2021/12/Propozice_-Velk%C3%A1-cena-m%C4%9Bsta-

Hav%C3%AD%C5%99ov_U13_U15_U17_U19_leden2022_final.pdf 

 

 

 

 Tomáš Skála Jan Pěnkava Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 

 

V Lubech dne 22.12.2021 
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