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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.12| 2022/2023 

1. Pokuty Komise STK KKSST 

 
a) Komise STK ukládá pokutu družstvu TJ Jiskra Aš hrající KP2 ve výši Kč 300,- za nedostavení se k 

mistrovskému utkání KP2 v 19. kole soutěžního ročníku 2022/2023 dne 18.03.2023 se soupeřem NK 
BFB Bochov. Součástí pokuty je i jednobodový odečet z tabulky. Uvedený postih je v soutěžním ročníku 
stanoven jako první. 
  
b) Komise STK ukládá pokutu družstvu TJ Jiskra Aš hrající KP2 ve výši Kč 600,- za nedostavení se k 
mistrovskému utkání KP2 ve 20. kole soutěžního ročníku 2022/2023 dne 18.03.2023 se soupeřem TJ 
Baník Vintířov "B".  Součástí pokuty je i jednobodový odečet z tabulky. Uvedený postih je v soutěžním 
ročníku stanoven jako druhý.  
  
Souhrnná pokuta ve výši Kč 900,- je splatná na účet KKSST 2501152933/2010 pod VS 3440200214 ve 
lhůtě do 7 dnů od vydání Zpráv.  
  

 2. Nominace na TOP12 dospělých 

 
Komise STK KKSST žádá dotčené RSST, aby v termínu do 05.04.2023 zaslaly 4 postupující hráče a 
hráčky na TOP12 (Krajské kolo poháru KKSST) a dále 4 náhradníky pro případ omluvenek. TOP12 
dospělých se koná dne 22.04.2023 ve Vintířově.  
   

3. Hodnocení mládeže na RBTM v Hluku a Hustopečích 
 
Poslední bodovací turnaje mládeže v této sezoně se konaly v Hluku a Hustopečích. Hrálo se opět ve 
čtyřech věkových kategoriích, ve kterých měl Karlovarský kraj své zástupce. Celkem se turnaje zúčastnili 
3 chlapci z 3 oddílů a 1 dívka.  
 
V kategorii U13 hrál v divizi B Petr Postolka z SKST Cheb, který postoupil do hlavní soutěže z prvního 
místa. V hlavním pavouku došel až do finále, kde prohrál v pátém setu.  
V kategorii U15 hráli 3 chlapci (Dušan Mihok, Karel Stellner a Petr Postolka). Petr a Karel startovali v 
divizi B, oba postoupili do hlavního pavouka. Petr vypadl ve druhém kole a Karel ve třetím kole. Po velmi 
vydařeném republikovém turnaji v Hostinném startoval Dušan poprvé v této sezoně v Divizi A. V této 
věkové skupině byl jediným z karlovarského kraje, který okusil hráčskou kvalitu Ačkové divize. Ze 
skupiny nepostoupil, ale v soutěži útěchy došel do čtvrtfinále po dvou pětisetových zápasech.   
V kategorii U17 startovala pouze jedna dívka v divizi A. Karolína Janků z TJ Lomnice postoupila ze 
skupiny z druhého místa. V prvním kole hlavního pavouka prohrála.  
V kategorii U19 startovala pouze Karolína Janků. Hrála v divizi A a do finálového pavouka ze skupiny 
postoupila z druhého místa. Prohrála v druhém kole pavouka s budoucí vítězkou turnaje.  
 
Všem hráčům, hráčkám, jejich trenérům a rodičům patří velké díky za vzornou reprezentaci našeho 
kraje. Tímto skončili republikové bodovací turnaje mládeže v této sezoně. Před námi jsou Mistrovství ČR 
jednotlivců i družstev, TOP12 všech věkových kategorií a poté Oblastní finále Západočeského poháru 
jednotlivců. 
 
Za komisi mládeže zpracovala Ing. Denisa Stellnerová    
  

4. Pořadatelství krajských akcí v závěru sezóny 
  
02.04.2023 - KPD U15 - SKST Chodov 
22.04.2023 - TOP12 DOSP - TJ Baník Vintířov 
23.04.2023 - TOP12 U15 - TJ Baník Vintířov 
29.04.2023 - TOP12 U19 - TJ Luby 
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30.04.2023 - TOP12 U13 - TJ Luby 
01.05.2023 - OFP ZPČ kraje DOSP - KV kraj ??? 
08.05.2023 - OFP ZPČ kraje U15 - KV kraj ??? 
13.05.2023 - OFP ZPČ kraje U13 - PL kraj ??? 
14.05.2023 - OFP ZPČ kraje U19 - PL kraj ??? 
  

5. Kvalifikace o 2. ligu žen 
  
Jelikož žádné družstvo žen se zájmem o účast v kvalifikaci o 2. ligu žen nepodalo ve stanoveném 
termínu přihlášku, byla Komise ČAST informována, že KKSST nepřihlašuje do kvalifikace žádné 
družstvo žen.  
 

6. Poděkování 

 
VV KKSST děkuje družstvu žen TJ Lomnice ve složení Andrea Vondrušková, Nikola Vondrušková, Klára 
Kárová a Karolína Janků za příkladnou reprezentaci Karlovarského kraje a s tím i spojenou skvělou 
propagaci našeho sportu. Družstvo se umístilo v soutěži 2.liga žen skupina A na nádherném 2.druhém 
místě. Umístění má o to větší hodnotu, že tým je složen pouze z hráček vychovaných v Karlovarském 
kraji. 
 
  

7. Školení, doškolení rozhodčích 
  
a) školení Licence "A" (získání nové licence) - Praha, 15. - 16. dubna 2023 
b) školení Licence "B" (získání nové licence) - Havířov, 7. - 8. května 2023 
c) školení Licence "B" (získání nové licence) - Plzeň, 20. - 21. května 2023 
  
d) seminář Licence "B" (prolongace) - Praha, 13. května 2023 
e) seminář Licence "B" (prolongace) - Havířov, 4. června 2023 
  

8. Putovní poháry 
  
VV KKSST na své schůzi dne 21.04.2023 odsouhlasila, že putovní poháry z TOP12 ve všech věkových 
kategoriích, které mezi vítězi putovaly 20 let, již dosloužily, proto budou ponechány stávajícím vítězům a 
není třeba je vracet. VV KKSST na letošní akce zajistí nové putovní poháry.  
  

9. Termínová listina 
  
Termínová listina KKSST byla dne 10.03.2023 aktualizována a v současné době již visí na internetových 
stránkách www.ping-pong.cz.  

  

         Tomáš Skála Jan Pěnkava Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 
 
V Lubech dne 27.03.2023 
 

http://www.ping-pong.cz/

