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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.03| 2022/2023 

1. Dodatečná kontumace 
Komise STK KKSST dodatečně oboustranně kontumuje divizní utkání 6. kola ze dne 17.09.2022 mezi TJ Slovan Karlovy 
Vary „A“ a SKST Cheb „B“ a současně uděluje pokutu níže uvedeným družstvům za neodehrané utkání ve výši Kč 300,-. 
 
Splatnost pokuty je do 7 dnů od vydání Zpráv na číslo účtu KKSST 2501152933/2010. 
TJ Slovan Karlovy Vary               VS 3440300114    Kč 300,- 
SKST Cheb   VS 3440201414    Kč 300,- 
 
Doklad (potvrzení) o úhradě bude rovněž ve lhůtě do 7 dnů od vydání Zpráv zasláno ke kontrole na adresu předsedy 
Komise STK KKSST korinek.jan@volny.cz 
 
Odůvodnění:  

Dne 18.09.2022 byla po úvodním odehraném soutěžním kole krajských soutěží řízených STK KKSST provedena ze 

strany Komise STK KKSST kontrola plnění Soutěžního řádu a Rozpisu krajských soutěží Karlovarského kraje soutěžního 

ročníku 2022/2023. Rozpis krajských soutěží Karlovarského kraje schválil dne 14.6.2022 Výkonný výbor KKSST a 

následně dne 16.6.2022 byl zveřejněn na internetových stránkách KKSST (dále jen rozpis).  

 

Komise STK KKSST kontrolou zápisu divizního utkání TJ Slovan Karlovy Vary „A“ vs. SKST Cheb „B“ zjistila, že ze strany 

pořádajícího a hostujícího družstva nebyly v den sehrání utkání splněny podmínky Rozpisu, a to ve smyslu článku 21. 

Zasílání výsledků a článku 24. Evidence utkání.  Podle čl. 21. Rozpisu nejpozději do 30 minut po odehrání v den utkání 

(dvojutkání) zapíše konečný výsledek odehraného utkání vrchní rozhodčí, oddílový správce, jím pověřená osoba nebo 

vedoucí pořádajícího družstva do STISu prostřednictvím přihlašovacího účtu v registru. Potvrzení správně i úplně 

zadaného zápisu a správně vložených hesel je povinností vedoucích družstev a vrchního rozhodčího. Podle článku 25. 

Rozpisu začátek, průběh i konec mistrovského utkání bude průběžně nebo ihned po utkání zaznamenáván v online 

režimu na stránkách www.registr.ping-pong.cz, poté co se vrchní rozhodčí nebo vedoucí družstva přihlásí, dále řádně 

a úplně vyplní online zápis a nechá jeho správnost a úplnost potvrdit dotčenými osobami prostřednictvím vložení 

svých hesel.    

 

Dále STK KKSST zjistila z online zápisu utkání, že utkání bylo zahájeno ve 14:43 h a ukončeno v 16:10 h, přičemž časy 

vkládání průběžných výsledků jsou extrémně časově nevěrohodné. Tato skutečnost byla ověřena za součinnosti pana 

Miroslava Henžela z registrační komise a ředitele soutěží ČAST. Bez vysvětlení zůstala skutečnost, že následující den 

18.9.2022 byl zápis o utkání aktualizován vedoucím družstva Mgr. Jiřím Kopárkem a jako vedoucí družstva hostujícího 

Chebu „B“ byl uveden Karel Malý ml. z SK Děravý pálky Jenišov.  

 

Šetřením Komise STK KKSST bylo dále zjištěno, že hráč Adam Veinfurt nebyl utkání přítomen, což výslovně za 

přítomnosti svědků uvedl dne 5.11.2022 v Chodově u příležitosti krajského bodovacího turnaje Velké ceny Chodova.  

Nicméně následně, tedy poté, co zjistil, že je zmiňované divizní utkání předmětem šetření ze strany Komise STK 

KKSST, tento hráč uvedl, že se dne 5.11.2022 v Chodově nesprávně vyjádřil a jeho vyjádření bylo nesprávně 

pochopeno a že utkání odehrál.  

 

S ohledem na tato zjištění Komise STK KKSST požádala vedoucí družstev a jednotlivé aktéry utkání o písemné 

vysvětlení v termínu do 15.11.2022 k regulérnosti utkání. Vedoucí družstva SKST Cheb pan Bc. Petr Gavlas a další hráči 

uvedení v zápise o utkání se písemně nevyjádřili.  Podle sdělení vedoucího družstva TJ Slovan Karlovy Vary „A“ Mgr. 

Jiřího Kopárka se karlovarští hráči kolektivně a dle vzájemné domluvy rozhodli, že žádné vyjádření zpracovávat 

nebudou a to i s vědomím z toho plynoucího rizika a možného následného postihu.  
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S ohledem na zjištěný stav věci má STK KKSST za prokázané, že utkání se dne 17.9.2022 neodehrálo, při vyplňování 

zápisu o utkání došlo k porušení Soutěžního řádu a Rozpisu krajských soutěží Karlovarského kraje roč. 2022/2023. 

Proto Komise STK KKSST přistoupila k udělení sankcí. 

 

2. Nominace na KP jednotlivců, kat. dospělí 
Komise STK KKSST žádá RSST Cheb, Sokolov a Karlovy Vary, aby v termínu do 10.12.2022 zaslaly okresní nominace 
nominovaných hráčů, včetně nejméně 5 náhradníků, dle předem stanovených kvót, na krajské přebory jednotlivců, 
kategorie dospělých, které se konají dne 28.01.2023 v Lubech. 
 

3. Účast mládeže na OP 
VV KKSST upouští od povinnosti zúčastnit se okresních přeborů, jenž měly nominační povahu a to u všech 
mládežnických kategorií, tedy U19, U15, U13. Okresní přebory mládeže jsou však v působnosti jednotlivých RSST a 
v případě, že budou pořádány, doporučuje se účast na těchto akcích. Krajské přebory jednotlivců v mládežnických 
kategoriích jsou tedy opětovně otevřené všem hráčům a hráčkám Karlovarského kraje příslušné věkové kategorie a 
mladších, bez nutnosti účasti na okresních přeborech.  
 

4. Olympiáda dětí a mládeže 2024 
Dosud poslední Olympiáda dětí a mládeže, kde byl součástí i stolní tenis, byla v roce 2019 v Libereckém kraji. V roce 
2022 byla dětská olympiáda v Olomouckém kraji o stolní tenis ochuzena. Dalším pořadatelem dětské olympiády je 
kraj Jihočeský, kde již opět stolní tenis nebude chybět.  
 

5. Hodnocení RBTM Vlašim a Neratovice – Komise mládeže 
V pořadí třetí turnaje v letošní sezóně bodovacích turnajů mládeže se uskutečnily v listopadu v Neratovicích a ve 

Vlašimi. Opět se hrálo ve čtyřech kategoriích. V každé kategorii měl Karlovarský kraj své zástupce, a to jak ve skupině 

chlapců tak dívek.  

Celkem se z našeho kraje zúčastnilo 9 chlapců z 6 oddílů a 4 dívky ze 3 oddílů. 

Kategorie U19+17: 

Jakub Kotál (KST Karlovy Vary) v kategorii U17 v divizi A nepostoupil do finálového pavouka, v útěše vypadl ve 

druhém kole. Hrál také kategorii U19 v divizi B. Zde poustoupil z prvního místa,    

Karolína Janků (TJ Lomnice) si zahrála také obě kategorie U17 i U19. V nižší věkové kategorii startovala v divizi B, ze 

skupiny postoupila z prvního místa a ve pavouku vypadla ve čtvrtfinále. Ve vyšší věkové kategorii startovala v divizi A 

nepostoupila ze skupiny a v útěše vypadla ve druhém kole.   

Největší zastoupení bylo v kategorii U15:  

Ondřej Andresik, Pavel Králík, Jiří Honzejk (TTC KARLOVARSKO 2020) všichni tři chlapci startovali v divizi B. Hráli 

v tříčlenných skupinách, ve kterých skončili na třetích místech a nepostoupili do hlavního pavouka.  

David Čácha (TJ Luby) startoval v divizi B, ze skupiny postoupil z druhého místa a v pavouku vypadl v prvním kole. 

Daniel Naske (TTC KARLOVARSKO 2020, z.s.) soutěžil v divizi B, ze skupiny postoupil z prvního místa a následně 

vypadl v prvním kole pavouka.   

Tomáš Novotný (SK Děravý pálky Jenišov) soutěžil v divizi B, ze skupiny postoupil z druhé místa a následně vypadl 

v druhém kole pavouka.  

Dušan Mihok (SKST Chodov) startoval v divizi B, ze skupiny postoupil z prvního místa, následně měl v pavouku 

v prvním kole volný los a ve druhém kole vypadl.   

Kategorie U13:  

Petr Postolka (TJ Luby) na svém druhém bodovacím turnaji postoupil ze skupiny z prvního místa a následně měl 

v pavouku divize B v prvním kole volný los, ve druhém kole vypadl.   

Nikola Tonhauserová (SKST Chodov) se republikového turnaje zúčastnila také podruhé. Závodila v divizi B, postoupila 

do finálového pavouka z druhého místa. Zde v prvním kole pavouka prohrála.    

 

Všem hráčům, hráčkám, jejich trenérům a rodičům patří velké díky za vzornou reprezentaci našeho kraje.  
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Čtvrté republikové bodovací turnaje mládeže jsou naplánovány na 14. a 15. ledna 2023 a odehrají se v Praze a ve 

Vlašimi.  

Za komisi mládeže zpracovala: Ing. Denisa Stellnerová 

Napomenutí Komise mládeže ČAST za BTM ČR U15 v Praze 

Hráč Pavel Králík z TTC Karlovarsko 2020 byl ze strany Komise mládeže ČAST napomínán za to, že po prohraném 

zápase se nedostavil jako rozhodčí k dalšímu utkání. Tento turnaj v Praze byl Pavlovo prvním republikovým 

bodovacím turnajem a pevně věříme, že se tato situace již nebude opakovat.   

 

       Tomáš Skála Jan Pěnkava Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 
 
V Lubech dne 29.11.2022 
 
 


