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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.11| 2022/2023 

1.Krajská nominace mládeže v kategorii U13 a U19 na MČR jednotlivců  

Nominace chlapců a dívek kategorie U13 na MČR 
Na základě vyhodnocení výsledků z KP U11 + U13, které se konaly v Lubech 26.02.2023, navrhla Komise mládeže 

níže uvedenou krajskou nominaci na MČR, která byla ze strany VV KKSST schválena. 

Chlapci U13 

Krajská nominace (kvóta ČAST 1) 

1. Petr Postolka - SKST Cheb 

1N Petr Tonhauser - SKST Chodov 

2N Ladislav Müller - TJ Baník Vintířov 

3N Miroslav Pecháček - TJ Luby 

Dívky U13 

Krajská nominace (kvóta ČAST 1) 

1. Nikola Tonhauserová - SKST Chodov 

1N Denisa Stellnerová - TJ Baník Vintířov 

2N Kamila Postlová - TTC KARLOVARSKO 2020, z.s. 

3N Tereza Mihálová - TJ Baník Vintířov 

 

MČR U13 se koná 7. - 8. května 2023 v Národním tréninkovém centrum v Havířově (Opletalova 1293/8c, Havířov - 

Šumbark). Nominaci do registru zadá Komise STK KKSST. Přihlašování a odhlašování hráčů bude probíhat v registru 

a to cestou uživatelského profilu, případně cestou oddílového správce. Přihlášení nebo odhlášení je pro 

nominované včetně náhradníků povinné, samotná krajská nominace nepředstavuje přihlášení na MČR.  

Absence přihlášeného hráče na MČR bude sankcionováno.  
Podrobnosti a rozpis MČR U13 bude uveden na stránkách ČASTu: 
https://www.ping-pong.cz/cast/event/176 
 

Nominace chlapců a dívek kategorie U19 na MČR 
Na základě vyhodnocení výsledků z KP U17 + U19, které se konaly v Lubech 25.02.2023, navrhla Komise mládeže 

níže uvedenou krajskou nominaci na MČR, která byla ze strany VV KKSST schválena. 

Chlapci U19 

Krajská nominace (kvóta ČAST 1) 

1. Jakub Kotál - KST Karlovy Vary 

1N Jan Šoupal - SK Děravý pálky Jenišov 

2N Jan Kokeš - SK Toužim 

3N Dušan Mihok - SKST Chodov 

Dívky U19 

Přímá nominace: 

Karolína Janků - TJ Lomnice 

Krajská nominace (kvóta ČAST 1) 

1. Lucie Čáchová - TJ Luby 

1N Nela Kořínková - SKST Chodov 

2N Adéla Přeložníková - SKST Chodov 

 

https://www.ping-pong.cz/cast/event/175
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MČR U19 se koná 20. - 21. května 2023 v Plzni (pořadatel: TJ Sokol Lhůta). Nominaci do registru zadá Komise STK 

KKSST. Přihlašování a odhlašování hráčů bude probíhat v registru a to cestou uživatelského profilu, případně 

cestou oddílového správce. Přihlášení nebo odhlášení je pro nominované včetně náhradníků povinné, samotná 

krajská nominace nepředstavuje přihlášení na MČR.  

Absence přihlášeného hráče na MČR bude sankcionováno.  
Podrobnosti a rozpis MČR U19 bude uveden na stránkách ČASTu: 
https://www.ping-pong.cz/cast/event/177 
 

2.Kvalifikace o 2. ligu žen pro soutěžní ročník 2023/2024 
V případě, že bude mít některý z oddílů v rámci KV kraje zájem o kvalifikaci o 2. ligu žen, aby takto učinili na 
adresu předsedy Komise STK KKSST (korinek.jan@volny.cz) do 20.03.2023 ve formě přihlášky. Karlovarský kraj má 
za povinnost do 24.03.2023 uvést takového zájemce ČAST. V případě, že bude vícero zájemců, stanoví KKSST 
postupové pořadí za KV kraj dle žebříčku. 
 

3.Konference KKSST 2023 
VV KKSST schválil termín pro pořádání krajské Konference, která bude mít povahu mimořádné, resp. volební, a to 
z důvodu odvolání stávajících a zvolení nových členů ve Výkonném výboru a v Kontrolní komisi. Nebude-li na 
základě předběžných výzev zjištěn dostatečný zájem o členství v těchto orgánech, bude součástí pozvánky na 
Konferenci i změna podoby stanov dotýkající se článku 6.1.1 a 7.2 (počty členů).  
Konference se bude konat v úterý dne 02.05.2023 od 17 hodin v Městském kulturním domě v Lubech.  
 

4.Pořadatelství 
Komise STK a Komise mládeže vyzývá zájemce z řad oddílů a klubů z KV kraje, že nadále je možné získat 
pořadatelství jednotlivých akcí pod hlavičkou KKSST (krajské přebory družstev U15, TOP 12 všech věkových 
kategorií, OFP). Pro akce TOP 12 a OFP postačí herna o 4 stolech. VV KKSST by proto ocenil aktivní přístup i ze 
strany menších oddílů. Vesměs se jedná o postupové akce. Nebude-li znám pořadatel nejméně 10 dnů před akcí a 
nebudou v té době vydány propozice, bude akce zrušena a k další účasti bude provedena nominace, která nemusí 
být spravedlivá a korespondující s aktuální herní výkonnosti jednotlivců.  
 

5.Poděkování 
VV KKSST děkuje extraligovému družstvu SKST Cheb za dosažené výsledky, které v základní části extraligy mužů 
obsadilo pěkné 3. místo. V nadstavbové části play-off budou další utkání ještě velmi náročná a napínavá, a tak VV 
KKSST přeje hodně štěstí a sportovní náklonosti do dalších bojů.  
 

6.Společenský koutek 
V měsíci březnu oslaví či již oslavili svá životní jubilea:  
 
Jan HOFMAN st. - TJ Ostrov   80 let 
Josef FÖLDEŠ - TJ Sokol Velká Hleďsebe  65 let 
Milan HARUŠŤÁK - TJ Baník Vintířov  60 let 
 
Všem jubilantům přeje VV KKSST vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost a nadále spousty osobních 
a sportovních úspěchů. 
 

7.Členství ve VV a KK KKSST 
Předseda VV Tomáš SKÁLA děkuje prvním zájemcům, kteří projevili zájem a ochotu pracovat u VV KKSST ve 
prospěch karlovarského stolního tenisu. Čeká je však seznámení s problematikou činnosti u VV a dále získání 
důvěry v podobě hlasování ze strany delegátů během nadcházející Konference. Nadále však není zájem takový, 
který by doplnil nastavené počty zcela. Tudíž stále platí lednová a únorová výzva předsedy VV KKSST, kdy další 
zájemci se mohou stále hlásit u předsedy VV. Není důvod tedy své rozhodnutí odkládat až na Konferenci. Pracovní 
předsednictvo totiž nebude nikoho prosit, ale s vědomím, že je o budoucnost KKSST postaráno, bude přistupovat  

https://www.ping-pong.cz/cast/event/175
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k přípravám Konference s mnohem větším klidem a samotný průběh Konference bude při nejmenším příjemnější 
atmosféry.  

 

         Tomáš Skála Jan Pěnkava Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 
 
V Lubech dne 13.03.2023 
 


