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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.01| 2022/2023 

1. Letní přestupy (2. část) 
Klára Sankotová  SKST Chodov  > TTC Sokolov 
Pavel Ozom   TJ Sokol Plzeň V. > SK Toužim 
 

2. Rozlosování dlouhodobých krajských soutěží 
Na základě došlých přihlášek a v souladu s rozpisem soutěží bylo provedeno rozlosování dlouhodobých krajských 
soutěží družstev mužů pro soutěžní ročník 2022/2023. 
 
Rozlosování Divize najdete na tomto linku. 
https://stis.ping-pong.cz/los-aktualni/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4939/radit-datum 
 
Rozlosování KP1 najdete na tomto linku. 
https://stis.ping-pong.cz/los-aktualni/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4940/radit-datum 
 
Rozlosování KP2 najdete na tomto linku. 
https://stis.ping-pong.cz/los-aktualni/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4941/radit-datum 
 
Vemte prosím na vědomí, že skloubit 2 odlišné podoby soutěží (KP2 – 12 družstev, hráno ve dvojičkách v 5ti soutěžních 
kolech, KP1 a Divize – 9, resp. 10 družstev, hráno jednotlivě v 8, resp. 9ti soutěžních kolech) je poněkud náročnější a 
tudíž nebylo možné vyhovět všem požadavkům na 100 %. Důležité je si rozlosování ve STISu srovnat podle data, 
poněvadž soutěžní kola jsou u KP1 a Divize, oproti KP2, na přeskáčku. Rovněž je třeba si uvědomit, že požadavky vůči 
Komisi STK jsou brány s nejvyšší možnou snahou o jejich respektování, avšak nejsou-li splněny, jde to k tíži družstva, 
nikoli opačně.  
 
Zároveň Komise STK žádá všechna dotčená družstva, aby provedla kontrolu rozlosování a případná zjištění nahlásila 
obratem předsedovi Komise STK (korinek.jan@volny.cz) . 
 
Dále v rámci rozlosování KP1 a Divize, kde je plánováno v souladu s Bergovými tabulkami 9 soutěžních kol, bylo potřeba 
v podzimní části soutěže 1 hrací den naplánovat mimo běžné herní soboty. Vyšlo to na 28.09.2022 (středa), což dle 
názoru Komise STK představuje tzv. nejmenší zlo. Pokud by některému z dotčených družstev tento termín nevyhovoval, 
zejména v případě kolize hodin v tělocvičnách s jinými sporty, domluví se takové družstvo se soupeřem na náhradním 
termínu a tento předloží Komisi STK ke kontrole a schválení. Takto domluvený a schválený nový termín je třeba 
termínově co možná nejvíce přiblížit řádnému termínu 28.09.2022. Komise STK nebude schvalovat náhradní termín 
např. v prosinci 2022. 
 

3. Adresář 
Adresář družstev a kontakty na vedoucí jednotlivých družstev jsou na níže uvedených adresách. 
 
Divize 
https://stis.ping-pong.cz/adresar/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4939/ 
 
KP1 
https://stis.ping-pong.cz/adresar/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4940/ 
 
KP2 
https://stis.ping-pong.cz/adresar/svaz-420113/rocnik-2022/soutez-4941/ 
 

4. Odhlášení družstva v KP2 
Družstvo TJ Spartak Horní Slavkov "A" mající právo startu v soutěžním ročníku 2022/2023 v KP2 se z důvodu 
personálních problémů odhlásilo ze soutěže. Jelikož se odhlásilo v době před finálním rozlosování soutěží, nebude 
družstvo ze strany Komise STK sankcionováno. Dvojička TJ Loket "B" tak bude hrát osamoceně.  
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5. Postupová a sestupová varianta 
Na základě rozhodnutí Konference KKSST bude postupová a sestupová varianta stanovena v rámci hodnocení soutěží, 
tedy na Konferenci KKSST 2023, která je plánována ihned po skončení dlouhodobých soutěží. Vzhledem k této 
skutečnosti vyzývá Komise STK k zodpovědnému přístupu všech družstev ke všem utkáním.  
  
6. Zadávání online výsledků 
Nastane-li vyšší moc (výpadek elektřiny, technický problém s internetem apod.) bude nezbytné zadat výsledek 
následně (dodatečně, zejména bezodkladně). V tomto případě nebude výsledek potvrzován ze strany vedoucích 
družstev, nýbrž ke schválení dojde ze strany Komise STK poté, co si Komise STK vyžádá souhlas od obou vedoucích 
družstev ohledně správnosti vypsaného elektronického zápisu. Předávání (poskytování) hesel pro zadávání 
dodatečných výsledků je nepřípustné. Každý vedoucí musí svá přihlašovací hesla chránit před případným zneužitím. 
Komise STK nemá technické možnosti dohledávat neoprávněné úpravy v zápisech v okamžiku před schválením. Poté, 
co se výsledek schválí, již jej nelze editovat. Zároveň Komise STK připomíná, že každé družstvo bude mít zajištěný 
přístup a dostatečné oprávnění v registru a to za účelem zadávání online výsledků a potvrzování zápisů. Komise STK 
nebude toto řešit během úvodních kol, tzv. na poslední chvíli.  
  
Nastane-li situace, že domácí družstvo nebo oddíl nebude mít možnost na domácí palubovce odehrát mistrovská 
utkání (existenční problémy spojené se zvýšením energií za pronájem haly, rozhodnutím školy resp. zřizovatele školy 
atp.), bude tato skutečnost řešena cestou Komise STK, avšak za předpokladu, že bude toto nahlášeno v dostatečném 
časovém předstihu, nikoli v pátek večer před utkáním. 
 

7. Soupisky  
Komise STK připomíná termín pro předložení soupisek ke schválení – do 04.09.2022. 
 

8. Pokuty Komise STK 
Komise STK ukládá pokutu oddílu SK Děravý pálky Jenišov ve výši Kč 500,- za nerespektování termínu pro zhotovení 
evidenčního seznamu pro soutěžní ročník 2022/2023. Pokuta je splatná do 7 dnů od vydání těchto zpráv na účet KKSST 
č. 2501152933/2010  (FIO banka) pod VS 3440301320. Doklad o úhradě pokuty poslat na email korinek.jan@volny.cz .  
 

9. WEB ČAST 
Přestože nové webové stránky ČAST již nějakou dobu běží, stále nedošlo k přehrání všech dokumentů KKSST. Proto i 
nadále, jeli to třeba, je možné hledat potřebné informace a materiály na stránkách www.old.ping-pong.cz .  
 

10. Informace Komise mládeže 
Jednou z posledních akcí uplynulé sezóny bylo Mistrovství ČR družstev dorostu a staršího žactva, které proběhly ve 
dnech 18. a 19.června v Ostravě. Náš kraj reprezentovaly oddíly TTC Karlovarska a TJ Lomnice a oproti minulým 
sezónám se našim hráčům dařilo o poznání lépe. V kategorii U 19 se chlapci z TTC Karlovarsko (ve složení Levora, 
Špalek a Vu Nguyen) a zároveň dívky z TJ Lomnice (Janků, Kárová) umístili shodně na pěkném 8. místě z celkových 16-
ti účastníků, v kategorii U 15 se chlapci z TTC Karlovarsko (Andresík, Honzejk, Králík) umístili na 12. místě a dívky 
z téhož oddílu na 14. pozici z celkových 16-ti účastníků. Za vzornou reprezentaci jim tímto děkujeme a též 
jmenovaným oddílům za skvělou práci s mládeží. 
VV KKSST na poslední schůzi zároveň rozhodl, že za reprezentaci na MČR zmíněným družstvům přispěje zvýšenou 
částkou 3 000,- Kč na družstvo a zároveň 1500,- Kč za reprezentaci na MČR jednotlivců – jedná se v tomto případě o 
tyto hráče: Naske, Levora – TTC Karlovarsko, Mihok, Kořínková – SKST Chodov, Janků – TJ Lomnice, Čáchová – TJ Luby 
a Kotál – KST K.Vary. I jim děkujeme za dobrou reprezentaci karlovarského kraje! 
VV též odsouhlasil nejlépe umístěným hráčům v mládežnickém žebříčku KV kraje ve všech kategoriích přispět na nové 
potahy. 
 

11. Krajské soustředění v Karlových Varech 
Ve dnech 22.-26.08.2022 proběhlo v Karlových Varech soustředění mládeže. Trénovalo se každý den od 14.30 do 
17.30 hodin. Na soustředění se vystřídalo celkem 14 hráčů a hráček. Sparingy zajišťovali hráči- 
Tesař, Kolář, Svěrák, Malý ml. a Völgyesi. VV děkuje všem zúčastněným hráčům, hráčkám i trenérům za  
bezproblémový průběh celého soustředění. 

 
12. Věkové kategorie mládeže pro sezónu 2022/2023 
kategorie U11 - 2012 a mladší 
kategorie U13 - 2010 a mladší 
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kategorie U15 - 2008 a mladší 
kategorie U17 - 2006 a mladší 
kategorie U19 - 2004 a mladší 

 
13. Krajská nominace mládeže na RBTM v Praze ve dnech 10.-11.09.2022 
 U 19 CH 1. Kotál - KST KV   2. Kokeš - Toužim    1N Nykl - Chodov, 2N Mihok,- Chodov 3N Čácha - Luby 
           D  1. Janků - Lomnice 2. Čáchová – Luby   1N Kořínková - Chodov, 2N Sankotová - Sokolov  
U 17 CH 1. Kotál - KST KV   2. Mihok – Chodov    1N Čácha - Luby   2N Stellner - Vintířov, 3N  Vu - Karlovarsko 
          D  1. Janků - Lomnice                                      1N Kořínková - Chodov, 2N Odvárková - H.Slavkov, 3N Beranová 
U 15 CH 1. Mihok - Chodov  2. Čácha – Luby      1N Stellner - Vintířov, 2N Naske, 3N Andresík - oba Karlovarsko 
          D  1. Kořínková - Chodov                               1N Vyhlídalová - Luby, 2N Preložníková, 3N Tonhauserová - Chodov 
U 13 CH 1. Postolka – Luby  2. Tonhauser – Chodov  1N Muller - Vintířov, 2N Kosař    3N Lapeš (?) 
          D  1. Tonhauserová - Chodov                        1N Stellnerová - Vintířov, 2N Postlová - Karlovarsko  3N Mihálová- 
Vintířov 

 
14. Redukované žebříčky mládeže ke dni 01.09.2022 
Redukované žebříčky mládeže najdete v příloze těchto zpráv a budou platit až do prosince 2022. Nové žebříčky  
mládeže budou vydány po odehrání všech krajských turnajů a to ke dni 01.01.2023. 
 

15. Rozhodčí 
Komise rozhodčích žádá všechny oddíly, aby provedly před zahájením sezony 2022/2023 kontrolu počtu rozhodčích. 
Oddíly s jedním družstvem v krajských soutěžích mají za povinnost mít minimálně 2 rozhodčí, oddíly se dvěma a více 
družstvy minimálně rozhodčí 3. 
Licenci rozhodčích „C“ lze získat On-line na stránkách ČÁST v sekci rozhodčí, pod záložkou školení rozhodčích On-line. 
UPOZORNĚNÍ! Oddílům bez platné licence bude pozastavena činnost do doby získání licence.  

 
16. Trenéři 
Výzva ke školení trenérů. Žádáme tímto všechny oddíly, aby zjistily případný zájem o získání trenérské licence „C“. 
Ke splnění podmínek je nutné absolvovat 32 hodin teorie a 8 hodin praxe. Přihlášky zašlete nejpozději do 30.09.2022 
na email martin.tony@centrum.cz.  

 
17. Společenský koutek 
Během letních prázdnin oslavili svá životní jubilea: 
 
Radek Jánský, TJ Jiskra Aš   50 let 
Ladislav Pirošík, TJ Sokol V. Hleďsebe  65 let 
Vojtěch Levora nejst., TTC Karlovarsko 2020 75 let 
Ivan Klůj, KST Karlovy Vary   70 let 
Jaroslav Lichner, TJ Baník Vintířov  50 let 
Josef Malina, SKST Chodov   50 let 
Václav Ježek, TJ Spartak H. Slavkov  60 let 
Jana Kodlová, TJ Baník Bukovany  55 let 
Roman Kubík, TJ Baník Bukovany  55 let 
 
VV KKSST přeje všem oslavencům hodně štěstí, pevné zdraví, dostatek sil a pohody do dalších dní, spousty rodinné 
spokojenosti a nadále hodně sportovních úspěchů.  

 

        Tomáš Skála Jan Pěnkava Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 

 

 

V Lubech dne 31.08.2022 
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