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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.07| 2022/2023 

1. Analýza krajských soutěží 

 

Na základě Zpráv KKSST č. 6 2022/2023 bodu č. 2 byly dotčené sportovní kluby osloveny za účelem 

vypracování hodnocení první poloviny soutěžního ročníku 2022/2023 a to s ohledem na připravovanou 

podobu soutěží pro nadcházející ročník 2023/2024 a s ním spojenou postupovou a sestupovou variantu. Toto 

hodnocení bude představovat stavební kámen pro Konferenci.  

 

Níže jsou uvedena hodnocení jednotlivých sportovních klubů.  

 

TJ LUBY – Tomáš SKÁLA 

1. Naše družstva hrají KP2, dvě utkání v sobotu, je to náročné, ale zatím to zvládáme a rádi bychom 

zachovali tento způsob. Raději bychom viděli 10 družstev v této soutěži., ale není podmínkou. 

2. KP1 a Divize by se měla hrát jen na jeden zápas, pro nás je dohrávání do 18 bodu důležité, vzhledem 

rovnému žebříčku, i jedničky si zahrají proti sobě. Družstev by mělo být méně, jestli to vychází na 8, tak se k 

tomu přikláníme. 

3. Energie zatím na náš klub nedopadají, uvidíme v průběhu roku. Zatím platíme 300 Kč za pronájem haly za 

hodinu. 

4. Ještě bych uvedl informaci ohledně stejných míčků, zásadně jsem proti, jelikož jsme takovou variantu již 

měli a pár jedincům se to nelíbilo, mohl by nastat opět takový problém. Ale případně bychom mohli schválit 

třeba Max. troje míčky, s kterýma se budou hrát soutěže. S tím bych souhlasil. V současné době se stejně 

hraje se třemi míčky. Jola Flash, Jola Prime a jedno družstvo hraje s Kingnikem. 

5. Na ligové úrovni chtěli ČAST také dělat reorganizaci a nic neprošlo. U nás snížit počet hráčů na 3, tak tam 

jsme ještě nedorostli. 

KST KARLOVY VARY – Ivan KLŮJ 

Divize - na začátku je třeba napsat, že se tohoto vyjádření zúčastnili téměř všichni členové/hráči krajských 

soutěží KST KV. Zásadní reorganizace kraj. soutěží je nezbytná, vzhledem k úrovni a věkovému složení 

družstev. Ve většině krajů republiky (8 krajů vč. Prahy) se hraje v jeden den pouze 1 utkání. ( systém 1 zápas 

v sobotu odpoledne, druhý zápas v neděli dopoledne). V pěti krajích se pak hraje systémem dvojzápasů v 

sobotu. Pro zkvalitnění divize je vhodné, aby v soutěži bylo pouze 8 družstev, to znamená 7 zápasů doma a 7 

venku. Začátek v sobotu dopoledne, nebo odpoledne, podle požadavku jednotlivých družstev. Ale v každém 

případě pouze jedno utkání v sobotu ! 

Navrhujeme pro doplnění počtu utkání 7+7 = 14 zápasů ( 14 sobotních termínů), po skončení základní části 

divize pokračovat play off a play out na určení vítěze divize a sestupujícího do KP1 

První čtyři družstva po základní části by se utkala v semifinále na jedno utkání/vítězství - 1 ver. 4, a 2 ver.3, 

pak vítězové ve finále na jedno nebo na dvě utkání, v případě rovnosti bodů by rozhodoval poměr setů, resp. 

míčků. 

Družstva na 5. až 8. místě by pak hrála play out na jedno vítězství. 

To by znamenalo celkem max. 17 zápasů v sezóně a dostatek prostoru na bodovací turnaje, OP a KP 

KP1 - 10 družstev = 18 zápasů (každý s každým) 

KP2 - 10 družstev = 18 zápasů (každý s každým) 
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KP1 i KP 2 rovněž pouze 1 zápas v sobotu dopoledne , nebo odpoledne. I v KP2 je v soutěži cca 60% hráčů 

starších 50 let ! 

Zápasy ve všech soutěžích divize, KP1 a KP2 dohrávat všech 18 zápasů. 

Za předpokladu zahájení soutěží koncem září + 4 soboty v říjnu + 4 soboty v listopadu + 2 soboty v prosinci 

= 12 hracích sobot 

Leden, únor, březen a začátek dubna = cca 13-14 hracích sobot. Při tomto počtu se zdá být dostatečný prostor 

na mistr. zápasy i na turnaje.  

Míčky: sjednotit ve všech soutěžích 1 druh míčků !  

Závěr - návrh KST KV: 

- Divize   8 družstev + play off a play out 

- KP1    10 družstev 

- KP 2   10 družstev 

Ve všech krajských soutěžích pouze jedno utkání v sobotu dopoledne, nebo odpoledne ! 

TJ OSTROV – Ivan VYSOCKÝ 

Takže k hodnocení KP I.třídy : 

a) herní systém 10 týmů a dohrávání zápasů do 18 - OK 

b) jeden zápas během soboty - OK 

c) stanovení začátků zápasů dle potřeb družstev - OK 

d) míčky - návrh sjednocení pro všechny týmy - JOOLA flash (80% družstev s nimi stejně hraje) 

e) postupy a sestupy do soutěží - KP I.a KP II. jeden dolů a jeden nahoru - OK 

                                                      KP I. a Divize dva nahoru a jeden dolů - doplnění na 10 účastníků – OK 

KP 2 bez připomínek.  

TJ SLOVAN KARLOVY VARY – Vladimír RŮŽIČKA 

Současný způsob rozlosování a hrací systém nevyhovuje oběma družstvům krajských soutěží (divize, KP1). 

Členská schůze se shodla na těchto návrzích: 

1) Hrací den pro krajské soutěže jednou za 14 dní. 

2) Prioritně soutěže obsadit maximálním možným počtem družstev, aby byl hrací den jednou za 14 dní (je 

možný rozumný posun začátku a konce soutěže)  

3) V případě, že bude rozlosování uděláno na jeden zápas v hracím dni, hrát na plný počet zápasů (18) - 

dohrávat 

4) V případě, že bude rozlosování uděláno na dva zápasy v jeden den, hrát do 10. vítězného bodu - 

nedohrávat 

Dále žádáme, zveřejnění návrhů a připomínek každého jednotlivého oddílu. Například formou tohoto 

hromadného emailu, nebo ve zprávě KKSST. Konkrétní podoba herního systému pro následující ročník by 

měla být odhlasována na krajské konferenci za fyzické přítomnosti zástupců všech oddílů. 

 

TJ BANÍK VINTÍŘOV – Zdeněk KRAKA 

V soutěžním ročníku 2022/2023 vidíme jako hlavní přínos rozšíření soutěže KP2 na 12 družstev, respektive 

11 družstev odstoupením Horního Slavkova. Mohl však být stanoven náhradník. Velký nedostatek vidíme v 

tom, že nebyly předem stanoveny postupové a sestupové varianty. Před začátkem každého ročníku musí být 
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jasně dáno, kolik týmu postupuje a sestupuje z jednotlivých soutěží, tím se zaručí regulérnost.  Naprosto 

souhlasíme, že elitní krajské soutěže je potřeba mít kvalitní (divize + KP1). Poté je možné uvažovat o 

postupu do 3. ligy, která je dnes vzhledem k absenci výkonnosti jednotlivých týmů, respektive hráčů téměř 

nedosažitelná. Největší problém hráčské základny v karlovarském kraji tvoří její věk, kdy v divizi se téměř 

nenachází hráči v produktivním sportovním věku (15-40 let). Více klubů by mělo dát šanci mladším 

ročníkům. Protože oni mají možnost se zlepšovat hraním s těmi zatím lepšími hráči a do budoucna 

reprezentovat karlovarský kraj na ligové úrovni. Tohle je bohužel výsledek jednotlivých klubů, protože práce 

s mládeží mnohdy značně pokulhává, nebo se mládež ani netrénuje, protože o to není zájem. Vzhledem k 

věku jednotlivých hráčů jsme naopak pro rozšíření divize a KP1 na 10 týmů, ať se do těchto soutěží dostanou 

i kluby s hráči, které stabilně tyto soutěže nehrají. Tím hráči, respektive kluby získají zkušenosti pro další 

ročníky, které třeba jednou zúročí ve 3. lize. Dnes je defacto divize uzavřená soutěž, protože sestavy 

jednotlivých klubů se obměňují minimálně. Tím se sice soutěž stává vyrovnanou, ale bez potenciálu zlepšení 

hráčů pro působení v ligové soutěži, s přihlédnutím průměrnému věku hráčů. Navrhujeme, aby v soutěži 

divize a KP1 hrálo 10 družstev a v KP2 družstev 12. Postup a sestup v jednotlivých soutěžích navrhujeme 

následovně, aby z KP2 dvě družstva postoupila do KP1, z KP1 dvě družstva dolů. Z KP1 dva nahoru a z 

divize dva dolů. Rozhodnutí hrát divizi a KP1 okresním způsobem, tedy všech 18 zápasů, zachovat.  

Rozšíření počtů týmu v elitních soutěžích by mělo pomoci k většímu zapojení mládeže, systém „2 nahoru - 2 

dolu“ přispěje k obměně hráčů v jednotlivých soutěžích a rozvoji hráčů, respektive klubů. 

TJ JISKRA AŠ – Radek JÁNSKÝ 

Z mého pohledu se toho moc nezměnilo jelikož hrajeme KP2 kde se nedělali změny. Jen mi přijde KP2 hrát 

na kvantitu ne za moc dobrý. Dal jsem si práci a udělal si věkoví průměr čtyř nejvíce hrajících hráčů divize a 

kp2 a vyšlo mi divize 44 let  / kp2 45 let. Není to žádný velký rozdíl a jsou oddíly jako třeba náš ,že se 

potýkáme s malou členskou základnou a je to náročné.  

Moje představa jak už jsem jednou psal je že bych sloučil okresy a udělal bych: 

Divize 8  - jedno utkání o víkendu 

KP1 10  - dvě utkání o víkendu 

KP2 10  - dvě utkání o víkendu 

KP3 10 - dvě utkání o víkendu 

KP4 10 - dvě utkání o víkendu 

V současné době je v kraji 47 družstev. 

Myslím, že by se tím zvedla kvalita okresů, jelikož je v okresech opravdu málo družstev. Nevím, jak by to 

vycházelo s termíny, možná by se dalo udělat jedno utkání o víkendu pro KP1, KP2 a KP3. To ale nevím, jak 

by to vyšlo do termínovky. To je asi tak vše co mě napadlo. 

TJ LOKET – Mgr. Vlastimil MAJER, MBA 

KP2 by v každém případě měla přejít na jednozápasový systém, podobně jako divize a KP1. Dvojzápasy jsou 

fyzicky velmi náročné a náročné jsou i časově, pokud se k tomu připočtou i polední přestávky mezi 

jednotlivými zápasy. Je to téměř na celý den. Pokud to jde ve dvou soutěžích, tak proč by to nešlo zavést i v 

té třetí? 

2/ Návrh počtu jednotlivých družstev : 

Divize – 8 

KP1 – 10 

KP2 – 12 (10) 
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Zúžení na 8 družstev potvrzujeme jen pro divizi, jelikož kvůli omezené hráčské základně se k tomu již 

nějakou dobu stejně směřuje. Ostatní ponechat dle našeho výše uvedeného návrhu, aby družstva v obou 

dalších soutěžích odehrála více utkání za sezónu. To proto, že hráčská kvalita narůstá každým odehraným 

zápasem, čímž tento systém o více družstvech by měl pomoci především mladým hráčům. Čím více toho 

odehrají, tím lépe. Hrát 14 nebo 22 soutěžních utkání za jednu sezónu je obrovský rozdíl. 

Poznámka : 

pokud by opravdu nešlo z nějakého závažnějšího důvodu zvládnout 12 družstev v KP2, tak jsme pro jejich 

snížení na 10. 3/ Dřív než dojde k nějakým úvahám o změnách, mělo by se také vědět, jak to bude s 

případnými postupy a sestupy, pokud bude jiný počet družstev. 4/ Bylo by vhodné, aby STK brala ohled na 

navrhovaný čas utkání každým z účastníků soutěží. Z důvodu rušení některých dopravních spojů je pro nás 

čím dál víc obtížnější cestování na dopolední domácí zápasy veřejnou dopravou.  

SK DĚRAVÝ PÁLKY JENIŠOV – Karel MALÝ ml., Rostislav KORB 

Pozitiva: KPII ,12 družstev a herní nastavení je OK. 

               Tím, že týmy mají  možnost volit začátky utkání tak, aby mohli hráči hrát ve více týmech. Pokřivení 

soutěže a kvality. 

Negativa: Dohrávání do 18. bodu - bezvýznamné jelikož je už o vítězi rozhodnuto. 

                 Snížení počtu týmů v soutěži nepřinese zlepšení úrovně. 

                 Jeden zápas v sobotu a tím zvýšený počet hracích dnů je velký problém a hlavně pro sportovce 

pracující na směny. Nemohou mít všechny soboty v měsíci volno a tím dojde k oslabení týmů atd. A pokud 

nemůžu všechny soboty nelze se pak účastnit turnajů a tím je zase pokřivený žebříček a účast na turnajích. 

Nenastavení počet postupujícího a sestupujícího. 

 

Návrhy: Divize a KPI po 10 týmech a opět do dvojice, pevně stanoven postup a sestup před zahájením 

soutěží . 

              Před soutěží mít pevně stanoven systém soutěže a to i dlouhodobě, aby v družstvech mohlo dojít k 

plánování ,jakou soutěž oddíl chce hrát. 

              Ze soutěže vždy sestupující, bez uzavírání týmů v soutěži. 

              Pokud je zájem o zkvalitnění soutěže, dohrávání zápasů v plném nasazení - zavést motivační ceny za 

umístění v krajských soutěží družstev. 

              Motivovat hrající družstva v jednotlivých oddílech. 

              Informovanost pro oddíly v předstihu. 

 

Zdražování energií asi postihne všechny oddíly a tudíž se s tím musí poprat po svém,  anebo pokud je 

možnost získání finanční podpory pro všechny oddíly z krajského úřadu pro náklady herních místností 

(tělocvičen). 

 

TJ BANÍK BUKOVANY – Martin HOLEČEK 

připomínka: on-line elektronické vyplňovaní výsledků přináší problémy. Nutnost mít přístup k datům a 

vybavení pro vlastní vyplnění zápisu je pro náš oddíl problémové. Vyplňování na tabletu je nepřehledné a na 

mobilním telefonu tragické s ohledem na přehlednost (vede k velké chybovosti) připomínka: v některých 

případech dochází k situaci, kdy hosté nemají přístupová hesla do systému.  

 

připomínka: v některých případech, kdy hrají domácí dva zápasy a mají jedno zapisovací zařízení, může dojít 

ke zmatku. Návrh: nechat formu zápisu na domácím oddílu a v případě papírového zápisu nastavit povinnost 

vyplnit do systému do dvou hodin po odehraném utkání (papírové zápisy uschovat do konce sezony a zaslat 

na vyžádání STK). V případě nezaslání vyžádaného zápisu – postih.(pokuta, kontumace)   

 

připomínka: herní systém první poloviny 2022/2023 KP1 oddílu Baník Bukovany vyhovuje s malými 

postřehy, které uvádíme níže.  
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připomínka: herní systém odehrát všech 18 zápasů je spravedlivý s ohledem na body do žebříčku. Po desátém 

bodu ale občas dochází ke skreči rozhodnutých zápasů (neochota hrát další). Návrh: přehodnotit systém, zda 

se jedná opravdu o přínos. Vyhodnotit počet skrečovaných zápasů po desátém bodu. Zaujmout stanovisko  

 

připomínka: nerozumíme, proč musí být dle SŘ. Jednotné dresy, když se to často nedodržuje a v některých 

případech asi není ani možné (pokud hraje soutěž třeba mládež a nemá malé velikosti dresů, nebo pokud je 

nový člen, který již nemůže obdržet stejný dres). Návrh: zrušit povinnost, případně stanovit pouze jako 

doporučení. (sice si nikdo nestěžuje, ale povinnost se přehlíží)  

 

připomínka: nelíbí se nám, že před soutěžním ročníkem nejsou jasně nadefinované postupové a sestupové 

varianty. Reorganizace soutěží by měla být komplexní a jasně daná před začátkem ročníku Návrh: nastavit 

model soutěže KP2 stejně jako KP1 a DIVIZE. (o právo postupu do KP2 hrát nadstavbu mezi družstvy s 

právem postupu z OP … soutěže OP jsou málo obsazené a prodloužila by se tak i sezona a počet utkání). 

 

TTC KARLOVARSKO 2020 – Alexandra LEVOROVÁ 

Vážená komise, za oddíl TTC KARLOVARSKO 2020 (dále jen TTC): 

- souhlasíme s variantou počtu družstev DIV 8, KP1 8 a KP2 12, 
-  Ztotožňujeme se s vyjádřením ve zprávách č. 6 - 2022/2023 : DIV + KP1 s přívlastkem kvality – tedy 

s menším počtem družstev a KP2 s přívlastkem kvantity s vyšším počtem družstev. 

- preferujeme hru formou dvou utkání ve stejném dni, bez dohrávky nad výsledkově potřebný počet, 
-  Vzhledem k tomu, že našeho oddílu se týká v krajské úrovni pouze KP2 – hodnotíme převážně dle 

zkušeností z této soutěže.  TTC postavil soutěž KP2 v aktuální sezóně na mládeži a proto nám není 

překážkou hra dvou utkání v jednom dni (sobota) za cenu nedohrávání všech zápasů. S přihlédnutím ke 

složení družstev z řad většinově dospělých (výhledově i případ dalšího družstva TTC) je pochopitelná i 

varianta rozložení utkání do dvou hracích dnů (sobota + neděle) a s tím spojená možnost dohrávání utkání 

do posledního zápasu, což je přínosné především pro aktivní mládež ale i pro dospělé hráče, kteří se 

budou moci zúčastnit pouze některých hracích dnů a také  pro jejich fyzické rozložení sil.  Na 

jednoznačný výběr varianty jsme v kolektivu nenalezli shodu. Nad argumentem sportovním (počet 

zápasů) převážil tedy argument reality = míra časové zátěže všech dotčených a proto se přikláníme 

k variantě dvou utkání v jednom dni, bez dohrávky zápasů nad potřebný výsledkový  počet bodů. 

- konstatujeme, že varianta dvou utkání v jednom dni je pro TTC ekonomicky o něco výhodnější. 
-  Vzhledem k tomu, že TTC hradí hrací prostor formou hodinového paušálu a počet hodin nájmu v jednom 

dni na dvě utkání (sobota) či na dvě rozložená utkání ve dvou dnech (sobota + neděle) je shodný, není 

mezi variantami pro TTC v tomto ekonomický rozdíl.  Předpokládaný rozdíl ve formě zvýšených nákladů 

by nastal u varianty utkání ve dvou různých dnech, kdy by došlo k mírnému navýšení cestovného.  

Zdražení nájmů a energií se TTC samozřejmě nevyhnulo a je adekvátně interně řešeno.   

  

V rámci krajských soutěží bychom také uvítali větší důraz na dodržování pravidel stolního tenisu (především 

správnost podání). 

 

TTC SOKOLOV – Bc. Miroslav CHODĚRA 

minusy: 

 Příliš nahuštěné termíny ze začátku soutěže, kdy se hrálo prakticky celý měsíc bez volného víkendu 

(pokud by se hrálo tak, aby mezi jednotlivými zápasy byla 14 denní pauza, tak by to bylo přijatelné) 

 Dohrávání zápasů i za již rozhodnutého utkání (tzn. skončit utkání dosažením 10. bodu jedním 

z družstev) 

(malá motivace dohrávat za již rozhodnutého stavu a s tím i zbytečné prodlužování rozhodnutého 

utkání) 

 Rozdílné začátky utkání (vrátit se k původní verzi, dopoledne od 9:00 a odpoledne od 14:00) 

Plusy: 

 Jeden zápas v jednom dni (menší časová náročnost a fyzická vyčerpanost) 
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 Snížením družstev (Divize, KP1) - větší vyrovnanost jednotlivých utkání a i zvýšení kvality hry a 

konkurence 

Poznámka: 

v případě, že by se soutěž opět hrála dvoukolově v jeden den (ráno a odpoledne), pak by určitě hráči uvítali 

co nejkratší zápasy, ať už z hlediska přesunu k druhému zápasu či fyzické náročnosti vzhledem k stále 

zvyšujícímu se věkovému průměru členské základny v našem kraji. Jedna z možností by byla, aby se hrálo ve 

tříčlenných družstvech, jako je například 2. liga žen, kdy se hraje maximálně 10 zápasů (1 čtyřhra a 9 

dvouher). Tím by se jednak značně celé utkání zkrátilo a navíc by to například mohlo pomoci k většímu 

počtu družstev v krajských, ale třeba i okresních soutěží, kterých je v našem kraji tak málo. Tím to systémem 

by se mohlo hrát i v právě hraném režimu, tzn. jednoho utkání v jeden den. Kromě snížení fyzické náročnosti 

by došlo i k již časovému zkrácení jednotlivých utkání, což by mělo velký význam i v souvislosti se snížením 

finančních prostředků (pronájmy hracích prostor, energie). 

Dalším problémem také je, jak především udržet soutěže v jednotlivých regionech (RSST-KV, RSST-SO, 

RSST-CH). 

Již delší dobu se bohužel jedná o tendenci snižování nejen úrovně ale hlavně počtu družstev v OP, a to 

nejvíce v Chebském regionu. Takže otázkou například je, jestli v kraji, který má v rámci ČR nejmenší 

členskou základnu, je potřeba mít i KP2, a jestli by třeba nebylo lepší tuto soutěž rozpustit do jednotlivých 

regionů (KV, SO, CH) a tím tak posílit okresní přebory v jednotlivých regionech, kde jak již bylo uvedeno, 

počet oddílů a družstev neustále klesá.  Možná by tomu mohla prospět i změna herního systému, jak bylo 

zmíněno v předcházejícím odstavci. 

TJ SLAVOJ KYNŠPERK – Vladimír KADAVÝ 

DIVIZE: 8 družstev 

KP 1: 10 družstev 

KP 2: 12 družstev 

Hrací den jednou za 14 dní. 

Nejlépe hrát dva zápasy v jeden hrací den a dohrávat do 18 bodů. 

Hrát jen základní část - bez play off 

  

Současné rozlosování nám vůbec nevyhovuje, hodně lidí dělá na šichty a hrát prakticky každou sobotu je 

nereálné. Navíc zápas ve svátek nám dal docela zabrat, když lidi pracující v Německu bohužel nemají stejné 

svátky jako my, a vyjednávat přeložení termínů bylo dost problematické. 

 

SKST CHODOV – Mgr. Bc. Jan KOŘÍNEK 

Chodovský sportovní klub dlouhodobě při svých interních oficiální i neoficiálních jednáních hodnotí stolní 

tenis v Karlovarském kraji. Díky tomu, že disponuje srovnáním jak na okresní, krajské a republikové úrovni, 

tak hodnotí i soutěže napříč celou republikou a stejně tak soutěže dospělých i mládeže. Díky aktivní účasti 

svých členů, nejen ve VV KKSST, ale i doprovodem svých svěřenců na různých akcích krajské a 

republikové úrovně, dokáže si udělat přehled o pozitivech a negativech, přičemž se mnohdy zapojuje do 

neoficiálních odborných diskuzích během RBTM, ligy apod. V tomto ohledu je relativně aktivní a každému 

rozhodnutí nebo návrhu předchází kolektivní diskuze.  

 

Vzhledem k tomu, že předsedou Komise STK KKSST je člen SKST Chodov, disponuje tento klub detailním 

přehledem informací ze zákulisí ČAST i KKSST. Jelikož je díky této skutečnosti známo detailní 

vyhodnocení předchozích sezón, stojí SKST Chodov jednoznačně za myšlenkou, která je prezentována ze 

strany Komise STK KKSST. Nadcházející soutěžní ročník 2023/2024 nastavit u Divize 8 družstev, u KP1 8 

družstev s herním systémem utkání jednou za 14 dní s volitelným začátkem a dohrávkou na 18 zápasů 

(nejspravedlivější způsob pro individuální úspěšnost, která je nedílnou statistickou součástí kolektivní 
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soutěže a nadále je stěžejním podkladem pro tvorbu žebříčku). U KP2 ponechat stávající způsob, tedy 12 

družstev, hráno jednou za 14 dní dopoledne a odpoledne v tzv. dvojičkách. Této podobě přizpůsobit 

postupovou a sestupovou variantu, která dle našeho jednomyslného názoru měla býti známa před začátkem 

soutěží (Konference, tedy vlastně všichni, měli však jiný názor). Tato podoba umožní rovněž zastupitelnost 

hráčů v případě zranění nebo výchově aktivní mládeže, což nemusí oddílům bez mládeže vyhovovat, což 

ovšem Chodováci neberou jako argument. Prioritou každého oddílu by měla být možnost, aby slabší hráč 

„nakouknul“ do vyšší soutěže. Obráceně to nejde, proto nemůže docházet k ovlivňování soutěží. Obecně 

shora uvedené početní stavy v krajských soutěžích lze dle názoru SKST Chodov při rozlosování relativně 

snadno zkombinovat. Bude-li počet družstev v soutěži 8, lze soutěž nastavit á 14 dní s jedním hracím dnem 

při dohrávce na 18 zápasů. Bude-li počet družstev v soutěží 10 a vyšší, bude se muset soutěžní systém 

nastavit ve dvojičkách a pak tedy utkání hrát pouze do 10. vítězného bodu, v opačném případě bude 10 

hracích víkendů, což již nelze v období od září do prosince (podzimní polovina sezóny) realizovat, poněvadž 

by docházelo k situacím, které jsou hojně kritizovány během aktuální sezóny. 

 

Přechod herního systému u Divize a KP1 na 1 sobotní utkání do 18 je vnímáno pozitivně. Ponechání herního 

systému u KP2 je relativní. Sjednocení totožného herního systému u všech krajských soutěží má svou váhu a 

nebráníme se mu, avšak 12 družstev v KP2 je patrně ideální. Myšlenka o zavedení soutěže KP3, tedy 

sloučení okresních soutěží rovněž vnímáme pozitivně, ale obecně je negativně vnímané, že ne všechny oddíly 

disponují ochotou hrát v sobotu a přijít tak o hrací termíny ve všedních dnech. Zároveň ne všechny oddíly by 

dokázaly organizačně zvládnout další družstvo v sobotním hracím dnu, což může negativně ekonomicky 

dopadat na oddílové pokladny. Online zadávání výsledků nečiní našemu oddílu problém (zadní vrátka si 

ponecháváme otevřená jen u okresních soutěží). Vracet se k papírovému zápisu je nesmysl. S dodržováním 

rozpisu krajských soutěží nemáme obecně a dlouhodobě problém. Od nového roku nám budou zvýšeny 

náklady za pronájem haly o 40 %, avšak tato nemilá skutečnost bude hrazena bez větších komplikací bez 

nutnosti zvyšovat členské příspěvky. Závěrem snad jen myšlenka sjednocení soutěžních míčků. Budeme-li 

hrát jedním míčkem všichni, jak při zápasech, tak na tréninku, časem si zvykneme všichni (zároveň se pak 

vyhneme scénám Karla Hrnčiříka, že balónky jsou žluté, staré, šišaté, nevhodné, že nejlepší je Flash a nebude 

si tak tajně míčky před zápasem měnit, aby hrál zrovna s tím svým správným).  

 

SK TOUŽIM – Ing. Jiří ŽENÍŠEK 

DIVIZE: Počet účastníků 9 se z našeho pohledu jeví jako ještě únosný co do počtu hracích dnů. Avšak 

vzhledem k tomu, že ideální pro rozlosování je sudý počet týmů, je varianta 8 týmů optimální.  

KP 1: Současný stav 10 mužstev je při stávajícím systému zápasů (1 zápas v hracím dni , hráno všech 

18 zápasů) hraniční hodnota. Zredukováním počtu účastníků na 8 se tento problém vyřeší, 

vznikne však velmi drastická sestupová varianta a velký tlak na zvětšení počtu družstev v KP2.. 

Z našeho pohledu by byla ideální tzv. pyramida Oldy Volfa, kdy DIVIZE by čítala 8 družstev, 

KP1 10 a KP2  12 družstev, přičemž vysoký počet hracích dnů v KP1 by mohl být vyřešen 

dvojičkovýcm systémem dvou zápasů v hracím dni a ukončením zápasu dosažením desátého 

bodu (vlastně stejný systém jako KP2) . 

KP 2: Ponechat beze změny.        

 

Co se týče růstu cen energií a nájemného, jsme na tom v porovnání s ostatními oddíly ještě relativně dobře, 

veškeré náklady na provoz herny hradí město. Nehrajeme už sice v přetopené místnosti, ale podmínky pro 

stolní tenis a výchovu mládeže jsou stále velmi komfortní. 

 

TJ SOKOL VELKÁ HLEĎSEBE – hodnocení nezpracováno, dále viz. Pokuty 

 

NK BFB BOCHOV – hodnocení nezpracováno, dále viz. Pokuty 

 

SKST CHEB – hodnocení nezpracováno, dále viz. Pokuty 

 

TJ SPARTAK HORNÍ SLAVKOV – odhlášeno před zahájením soutěží, hodnocení nepožadováno 
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ANALÝZA - SHRNUTÍ 

 

Komise STK a VV KKSST se budou hodnocením oddílů podrobně zabývat a optimální varianta bude 

předložena konferenci na konci sezóny. 
 

2. Pohled do minulosti aneb trocha statistiky 

 

A) Poděkování patří všem sportovním klubům a jejich členům, kteří jsou schopní a ochotní pořádat krajské 

bodovací turnaje, případně akce pod hlavičkou KKSST a to nejen pravidelně, ale taky dlouhodobě. Tato 

činnost ve prospěch členské základny KKSST je vnímána velmi pozitivně a bez této ochoty níže uvedených 

„stálých“ klubů by stolní tenis v KV kraji neexistoval.  

 

Pořadatelství (jméno sportovního klubu + počet pořádaných akcí): 

2022 TJ Luby 8 

TJ Baník Vintířov 7  

SKST Chodov 6 

TTC Sokolov 4 

TJ Jiskra Aš 2 

TJ Ostrov 1 

TJ Slavoj Kynšperk 1 

 

2021 SKST Chodov 4 

 TJ Baník Vintířov 2 

 TJ Luby 2 

 TTC Sokolov 2 

 

2020 SKST Chodov 2 

 TTC Sokolov 2 

 TJ Luby 2 

 TJ Jiskra Aš 2 

 TJ Baník Vintířov 1 

 TJ Slavoj Kynšperk 1 

 

 

2019 TJ Luby 9 

 TJ Slavoj Kynšperk 7 

 SKST Chodov 6 

 TJ Baník Vintířov 2 

 TTC Sokolov 2 

 TJ Jiskra Aš 1 

 TJ Ostrov 1 

 

2018 TJ Luby 9 

 SKST Chodov 7 

 TJ Slavoj Kynšperk 6 

 TJ Baník Vintířov 2 

 TJ Jiskra Aš 2 

 TTC Sokolov 1 

 TJ Ostrov 1 

 TJ Sokol Velká Hleďsebe 1 

 

2017 SKST Chodov 7 

 TJ Luby 7 

 TJ  Slavoj Kynšperk 7 

 TJ Baník Vintířov 3 

 TJ Jiskra Aš 3 
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 TJ Slovan Karlovy Vary 2 

 TTC Sokolov 1 

 TJ Ostrov 1 

 

2016 SKST Chodov 9 

 TJ Luby 8 

 TJ Slavoj Kynšperk 6 

 TJ Baník Vintířov 4 

 TJ Jiskra Aš 4 

 TJ Slovan Karlovy Vary 3 

 TTC Sokolov 1 

 TJ Ostrov 1 

 

Suma sumárum za období od 2016 do 2022: 

 

TJ Luby = 45 akcí 

SKST Chodov = 41 akcí 

TJ Slavoj Kynšperk = 28 akcí 

TJ Baník Vintířov = 21 akcí 

TJ Jiskra Aš = 14 akcí 

TTC Sokolov = 13 akcí 

TJ Ostrov = 5 akcí 

TJ Slovan Karlovy Vary = 5 akcí 

TJ Sokol Velká Hleďsebe = 1 akce 

 

Za Komisi mládeže a Komisi STK KKSST !!! DĚKUJEME !!! 

 

B) Věkový průměr hráčů ze základu soupisek 

Divize – 44 let (ročník 1978) 

KP1 – 51 let (ročník 1971) 

KP2 – 46 let (ročník 1976) 

 

Nejstarší družstvo – 59 let (ročník 1963) 

Nejmladší družstvo – 32 let (ročník 1990) 

 

C) Průměrná délka divizních utkání 

2021/2022 (1. polovina) – 2,65 h (tj. 159 minut) 

2022/2023 (1. polovina) – 3,92 h (tj. 236 minut) 

 

S tím spojené náklady na sezónu (orientační příklad s hodinovou sazbou za pronájem haly v hodnotě Kč 

200,-): 

Sezóna 2021/2022 (divize – 11 družstev, tj. 20 utkání)  

20 x 2,65 x 200 = 10.600,- nutno brát pouze domácí utkání (tedy děleno 2) Kč 5.300,- 

Sezóna 2022/2023 (divize – 9 družstev, tj. 16 utkání)  

16 x 3,92 x 200 = 12.544,- nutno brát pouze domácí utkání (tedy děleno 2) Kč 6.272,- 

Sezóna 2023/2024 (divize – 8 družstev, tj. 14 utkání, původní předpokládaná varianta)  

14 x 3,92 x 200 = 10.976,- nutno brát pouze domácí utkání (tedy děleno 2) Kč 5.488,- 

 

Případná argumentace, že nový herní systém je ekonomicky náročnější je neopodstatněný, na příkladu je 

rozdíl Kč 188,- (srovnání sezóny 21/22 a 23/24 – tedy poté, co by byla navrhovaná reorganizace soutěží ve 

finální fázi). Zvyšování cen energií, tedy předpoklad, že sezóna 2021/2022 byla levnější, než budou sezóny 

následné, je bohužel nevítané, ale logické (tudíž reagující na současný stav ve společnosti). Nelze tuto 

skutečnost srovnávat s herním systémem. Na obecné zdražování energií se bude muset připravit každý 

sportovní klub samostatně a využít tak peněžní oddílové rezervy, případně požádat o dotace či dary.  
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D) Členská základna KV kraje v kategorii dětí a mládeže a jejich účast na KBTM v sezóně 2022/2023 

(čerpáno z registru – mládež se zaplaceným EP 2022/2023 vs. výsledné zprávy z KBTM KV kraje) 

 

Stav na aktuálním ES 2022/2023 

TJ Jiskra Aš – mládež 2      

TJ Luby – mládež 8       

TJ Sokol Velká Hleďsebe – mládež 2 

SKST Cheb – mládež 20 

TTC KARLOVARSKO 2020 – mládež 16 

TJ Slovan Karlovy Vary – mládež 7 

TJ Ostrov – mládež 4 

SK Toužim – mládež 12 

KST Karlovy Vary – mládež 16 

NK BFB Bochov – mládež 0 

SK Děravý pálky Jenišov – mládež 12 

TTC Sokolov – mládež 6 

TJ Baník Vintířov – mládež 14 

SKST Chodov – mládež 11 

TJ Lomnice – mládež 1 

TJ Slavoj Kynšperk – mládež 0 

TJ Loket nad Ohří – mládež 0 

TJ Spartak Horní Slavkov – mládež 13 

TJ Baník Bukovany – mládež 0 

CELKEM:  144  (U13 + U15 + U19) 

 

Oficiální členská základna mládeže KV kraje:  

Kategorie U17 + U19 = 47 chlapců a 11 děvčat 

Kateogire U15 = 34 chlapců a 8 děvčat  

Kategorie U11 + U13 = 29 chlapců a 15 děvčat 

 

Účast na krajských turnajích: 

KBTM U19 Vintířov (24.09.2022) 24 a 8 

KBTM U19 Vintířov (16.10.2022) 19 a 12 

KBTM U19 Chodov (03.12.2022) 19 a 9 

 

KBTM U15 Sokolov (03.09.2022) 14 a 7 

KBTM U15 Luby (09.10.2022) 25 a 12 

KBTM U15 Chodov (06.11.2022) 21 a 14 

 

KBTM U13 Vintířov (25.09.2022) 9 a 9 

KBTM U13 Luby (30.10.2022) 15 a 16 

KBTM U13 Chodov (04.12.2022) 22 a 16 

 

Cílem i myšlenkou každé sportovní akce je kontrola aktuální výkonnosti ve srovnání s krajskou konkurencí, 

motivačním prvkem je pak zisk poháru nebo medaile a v neposlední řadě zisk bodů do průběžné krajské 

klasifikace mládeže. Samozřejmou stránkou turnaje je pak i zvyšování výkonnosti a přisvojování si soutěžní 

praxe. Přání pořadatele je pak co největší účast na akci v jakékoli věkové kategorii. Smyslem není udělat 

kvalitní turnaj pro nejlepší 4 hráče a hráčky, ale vytvořit důstojné herní prostředí i pro ty méně zkušené. 

Právě pro tyto výkonnostní kategorie hráčů je konkurence a vyrovnané souboje tím nejlepším prostředím 

k další výchově. Apel je proto dán všem sportovním klubům, aby v co největší možné míře vysílalo své 

zástupce z řad mládeže na tyto sportovní akce krajského významu. Naplněné evidenční seznamy o mrtvé 

duše zkreslují členskou základnu a nutno uvést, že evidovaná mládež nepředstavuje splnění podmínky aktivní 

mládeže a tudíž i nadále se takový oddíl vystavuje případným sankcím. Vychovat mládež by mělo být 

hlavním úkolem každého klubu, poněvadž právě mládež zajistí zachování fungování klubu a stolního tenisu 

v obci, ve městě i do dalších let.  
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3. Změny v rozlosování 

 

Komise STK KKSST obdržela níže uvedené požadavky, kterým vyhověla.  

Družstvo SKST Chodov „B“ hrající Divizi – nově začátek domácích utkání v 09:00 h 

Družstvo SKST Chodov „C“ hrající KP1 – nově začátek domácích utkání v 09:00 h.  

Družstvo TJ Baník Vintířov „A“ hrající Divizi – nově začátek domácích utkání v 10:00 h. 

Uvedené změny jsou v rozlosování aktualizovány. Přijměte tyto změny na vědomí.  

 

4. Pokuty Komise STK KKSST 

 

Komise STK KKSST uděluje pokutu ve výši Kč 100,- (dle sazebníku pokut KKSST) pro níže uvedené 

sportovní kluby (oddíly) z důvodu nerespektování povinnosti při zpracování hodnocení krajských soutěží za 

první polovinou soutěžního ročníku 2022/2023, které bude po vyhodnocení podkladem pro Konferenci 2023 

a to v návaznosti na Zprávy KKSST č. 6 2022/2023, bod č. 2. 

 

TJ Sokol Velká Hleďsebe  VS 3440201114 

NK BFB Bochov   VS 3440301214 

SKST Cheb    VS 3440201414 

 

Pokuta je splatná do 7 dnů od vydání těchto Zpráv na účet KKSST č. 2501152933/2010. 

 

5. Společenský koutek 

 

V měsíci lednu 2023 oslaví svá životní jubilea: 

 

Milan HEŘMAN – TJ Slovan Karlovy Vary 70 let 

Jan NOHÝNEK – TJ Slovan Karlovy Vary  85 let 

Josef COMA – TTC Sokolov    75 let 

 

Všem jmenovaným přeje VV KKSST jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, lásku a spokojenost, především 

osobní a sportovní úspěchy.  

 

6. Zpráva komise mládeže KKSST 

 

Nejbližší republikové bodovací turnaje mládeže jsou naplánovány na 14. - 15. ledna 2023. Odehrají se 

v Praze a ve Vlašimi. 

V měsíci lednu 2023 proběhne také první Krajský přebor jednotlivců pro kategorii mládež U15, jehož 

pořadatelem je oddíl stolního tenisu TJ Luby. 

 

7. Zpráva TMK 

 

Informace pro zájemce o získání trenérské licence "C". JčKSST uspořádá  ve Strakonicích školení trenérů 

pro získání licence "C" v termínu 18.2. - 19.2 (teoretická část), 25.3. – 26.3. (praktická část). 

Více informací na stránkách ČAST pod záložkou Metodika / školení trenérů / licence C a D. 

 

8. Žebříčky mládeže 

 

V příloze najdete veškeré žebříčky mládeže k datu 01.01.2023 

 

 

       Tomáš Skála Jan Pěnkava Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 
 
V Lubech dne 05.01.2023 
 
 


