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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.06| 2022/2023 

1. Evidence online utkání 
Již po několikáté bylo Komisí STK KKSST při kontrole víkendových výsledků zjištěno, že skrečované zápasy jsou 

špatně evidovány v online zápisech a nevědomostí, případně nedůslednou kontrolou vedoucích družstev, dochází 

k ovlivňování individuální procentuální úspěšnosti hráčů.  

 

V tomto případě mohou nastat pouze 2 situace: 

a) zápas vůbec nezačal – eviduje se tedy skreč v neprospěch skrečujícího hráče 3:0 WO, resp. 0:3 WO. Při evidenci 

takového zápasu se do prvního políčka vyplní údaj 101 (skrečoval host) nebo -101 (skrečoval domácí) a konečný 

výsledek se automaticky vyplní do správné podoby, tedy 3:0 WO (pokud skrečoval host) anebo 0:3 WO (za 

předpokladu, že skrečoval domácí). Tento výsledek se do procentuální individuální úspěšnosti nezapočítává.  

 

b) zápas je skrečován během rozehraného zápasu – do online zápisu se zapisuje stav, který v té době skutečně byl, 

nikoli skrečované celé utkání. Příklad: pokud dojde ke skreči hostujícího hráče za stavu 8:5 ve 3. setu za stavu 1:1, 

eviduje se průběh utkání následovně, první set např. 8, druhý set např. -12, třetí set 5, čtvrtý set 0 (píše se 100), celkový 

výsledek tedy 3:1, nikoli 3:0 WO !!! Takový výsledek se do procentuální individuální úspěšnosti započítává.  

 

Komise STK KKSST proto apeluje na všechny vedoucí družstev a vrchní rozhodčí, aby dbali zvýšené pozornosti při 

vyplňování online zápisů. Regulérnost a smysl FAIR-PLAY by měly být základním stavebním kamenem všech 

sportovců.  

 

2. Hodnocení soutěží (Divize, KP1, KP2) 
Komise STK KKSST pro soutěžní ročník 2022/2023 provedla reorganizaci krajských dlouhodobých soutěží družstev 

mužů, přizpůsobila se k aktuálnímu stavu členské základny, individuální vytíženosti hráčů, kvalitě a výkonnosti soutěží 

a přizpůsobila tomu v sezóně 2021/2022 postupovou a sestupovou variantu. Vzhledem k tomu, že smyslem 

reorganizace bylo zatraktivnění soutěží a minimalizace extrémních výkonnostních rozdílů, zejména pak i 

s přihlédnutím k pokračujícímu stárnutí členské základny, dále pak s ohledem na personální (početní) stav členské 

základny v Karlovarském kraji, zaujala Komise STK KKSST stanovisko, že pro soutěže Divize a KP1 by bylo vhodné 

uplatnit přídomek „kvality“ a pro soutěž KP2 přídomek „kvantity“. Jednoduše Divize a KP1 má představovat co možná 

nejkvalitnější a extrémně vyrovnanou soutěž a to na úkor počtu družstev, což však vede k rozhodnutí hrát okresním 

způsobem, tedy všech 18 zápasů. Dle názoru Komise STK KKSST by tyto 2 soutěže měly mít 8 družstev (tj. 7 hracích 

víkendů, ideální stav pro období od 25.09. do 15.12., pravidelné termíny á 14 dnů). Herní systém v soutěži KP2 zůstává 

ponechán a to z důvodu toho, že tato soutěž navazuje na okresní soutěž, kde je třeba pokračovat ve výchově zejména 

mladých hráčů a tudíž zajistit co možná nejvyšší počet utkání za předpokladu vyšší konkurence. Zde by mělo zůstat 12 

družstev, hrající v tzv. dvojičkách, 6 hracích víkendů (předehrávka s dvojičkou + 5 kol). Za předpokladu, že by Divize 

a KP1 měla 8 družstev a KP2 12 družstev, tak by v soutěžním ročníku 2021/2022 byla postupová a sestupová varianta 

velmi dynamická, až drastická. Proto Komise STK KKSST rozhodla, že ročník 2022/2023 bude přechodný a 

navrhovaný početní stav v soutěžích se ustálí až v sezóně 2023/2024. Tato okolnost v sezóně 2022/2023 zapříčinila, že 

hrací termíny u Divize a KP1 zasahovaly i do všedních dnů (byť se jednalo o dny pracovního volna) a během října se 

hrálo téměř každý víkend. Komise STK KKSST proto přijala za toto naplánování negativa, avšak bylo to nevyhnutelné 

(zároveň děkuji všem, zvládli jsme to). Tato napjatá termínová kolize by se již neopakovala. Snížení počtu družstev 

v Divizi, KP1 a dvojičkový systém v KP2 zohledňuje i současný stav v oblasti neustálého zvyšování cen energií, což 

pochopitelně v době myšlenek o reorganizaci krajských soutěží nebylo bráno v potaz, avšak nyní je to velmi aktuální 

(patrně i žádané).  

 

Tyto informace a tento postup v rámci pokračující reorganizace krajských soutěží však na 21. Konferenci KKSST 

vyvolalo diskuzi, zdali neexistuje lepší nebo jiná varianta. V té době v rámci diskuze padaly neopodstatněné, mnohdy 

až úsměvné, podněty, které však vedly k závěru, že by se o další podobě reorganizace krajských soutěží mělo 

rozhodovat kolektivně, nikoli cestou Komise STK KKSST, která má řízení krajských soutěží v gesci. Postupná 

reorganizace soutěží tak byla pozastavena. Tento návrh byl přítomnou většinou delegátů schválen a podpořen. Komise 

STK KKSST však v dané věci zastává názor, že ne všichni hovořili jménem oddílů (sportovních klubů), nýbrž 

zohledňovali pouze své individuální zájmy a potřeby. Stejně tak je zcela možné, že ne všichni delegáti disponovali 

předchozími informacemi a zbytečně se podvolili atmosféře, která panovala na Konferenci. Zároveň ne všichni jsou 

ochotni přiznat, že změna v soutěžích Karlovarského kraje je nevyhnutelná.  

 

Komise STK KKSST proto na základě úkolu plynoucího z Konference KKSST ze dne 16.06.2022 spočívající ve 

zpracování analýzy první poloviny soutěžního ročníku 2022/2023 poté, co došlo k reorganizaci krajských 

dlouhodobých soutěží družstev mužů, vyzývá všechny dotčené oddíly, resp. sportovní kluby, mající svá družstva 
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v krajských dlouhodobých soutěžích družstev mužů, aby v termínu do 31.12.2022 zpracovaly hodnocení z první 

poloviny soutěžního ročníku 2022/2023. Forma hodnocení je volná, tudíž nebude zpracována anketa, na kterou by se 

odpovídalo stylem ano, ne, nevím. Oddílový zpracovatel hodnocení popíše, jak je v oddíle změna vnímána (pozitiva, 

negativa), co by zachoval anebo změnil, dále uvede, jaké počty družstev v jednotlivých soutěžích by stanovil a 

případně jaký herní systém by nastavil. V této části hodnocení je ke svému názoru vhodné uvést i důvod. Vítáno je 

hodnocení spíše obsáhlejší, než stručnější. Hodnocení zpracujte konkrétně, vyhněte se domněnkám nebo nepotvrzeným 

skutečnostem. Do hodnocení můžete též uvést, do jaké míry se projevuje zdražování energií a zdali to může ovlivnit 

chod vašeho sportování.  

 

Hodnocení je třeba zaslat emailem na adresu předsedy Komise STK KKSST korinek.jan@volny.cz v termínu do 

31.12.2022. Nevypracováním, resp. nerespektováním termínu, se oddíl (sportovní klub) vystavuje nebezpečí sankce.  

 

3. Společenský koutek 
 

V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea 

 

Jiří Setnička – SKST Cheb   55 let 

Radek Surma – TJ Slovan Karlovy Vary 50 let 

Milan Holubek – KST Karlovy Vary  70 let 

Karel Beníšek – TTC Sokolov               70 let 

Andrea Vondrušková – TJ Lomnice  50 let 

 

Všem jubilantům přeje VV KKSST vše nejlepší, hlavně zdraví a spokojenost, dostatek elánu do dalších dnů a 

především osobní a sportovní úspěchy. 

 

VV KKSST zároveň celé členské základně karlovarských stolních tenistů a jejím rodinám i blízkým přeje pohodový 

adventní čas, šťastné a veselé Vánoce, klid, spokojenost a odpočinek v kruhu rodinném a do nového roku pevné zdraví, 

hodně štěstí a spousty osobních a sportovních úspěchů.  

 

       Tomáš Skála Jan Pěnkava Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 
 
V Lubech dne 14.12.2022 
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