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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.06| 2021/2022 

1. Kvóty na MČR jednotlivců 

MUŽI 

Přímou účast na MČR jednotlivců mají zajištěni hráči do 100. místa nasazovacího žebříčku pro 

MČR a dále hráči v základu soupisek extraligy a 1. ligy (k 12.01.2022). 

ČAST dále stanovila postupovou kvótu z kraje na MČR – 4. 

ŽENY 

Přímou účast na MČR jednotlivců mají zajištěny hráčky do 50. místa nasazovacího žebříčku pro 

MČR a dále hráčky v základu soupisek extraligy a 1. ligy (k 12.01.2022). 

ČAST dále stanovila postupovou kvótu z kraje na MČR – 2. 

ČAST zároveň upozorňuje, že v souladu s aktuálními vládními epidemickými opatřeními, může 

dojít ke změnám. 

2. Výjimka družstva SK Děravý pálky Jenišov 

Komise STK KKSST udělila výjimku družstvu SK Děravý pálky Jenišov hrající KP2 v 

souvislosti s dohráním soutěžního ročníku 2021/2022 s míčky Xushaofa G40 a to z důvodu 

značné naskladněnosti. 

3. Změna míčků 

Oddíl TJ Slovan Karlovy Vary dle podmínek uvedených v rozpise krajských dlouhodobých 

soutěží nahlásilo změnu míčků z původních Kingnik na Joola Flash*** (plast, bílá, 40). Tato 

změna se dotýká krajské Divize a okresní soutěže pod hlavičkou RSST Karlovy Vary a to od 

01.01.2022. 

4. Upozornění 

Během podzimní části sezóny zaregistrovala Komise STK KKSST opakující se nedostatky při 

zasílání výsledků. Postup je stanoven bodem č. 21 Rozpisu krajských soutěží KKSST. 

Akceptovány jsou pouze 2 způsoby dokladace a to buď online formou nebo zaslaným 

naskenovaným papírovým zápisem, který bude čitelný, řádně a úplně vyplněný a především 

podepsaný vedoucími družstev a vrchním rozhodčím. Zodpovědnou osobou je tímto vrchní 

rozhodčí, případně vedoucí domácího družstva. Nerespektování této povinnosti bude posuzováno 

jako nezaslaný zápis a bude dle sazebníku sankcionováno, bez dalšího upozornění. 

Tato sportovní administrativa bude od soutěžního ročníku 2022/2023 sjednocena a zjednodušena, 

kdy bude již využívána pouze online forma zapisování a vkládání výsledků. Tj. každý vedoucí 



KKSST ZPRÁVY |č.06| 2021/2022 STRANA | 2 

 

družstva bude mít přístup do registru za účelem vkládání průběžných a konečných výsledků a též 

za účelem potvrzení výsledku při utkání „venku“. 

5. Průběžné krajské nasazovací žebříčky mládeže 

Přílohou těchto Zpráv jsou průběžné krajské nasazovací žebříky mládeže pro potřeby krajských 

přeborů. 

6. Společenský koutek 

V měsíci lednu 2022 oslaví svá životní jubilea: 

Jiří Painz – TJ Jiskra Aš 60 let 

Luboš Wildhaber – TTC Sokolov 50 let 

Karel Malý st. – TJ Baník Vintířov 75 let 

Ing. Josef Kára – TJ Loket nad Ohří 55 let 

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 18.01.2022 

 


