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1. ODLOŽENÍ UTKÁNÍ (COVID 19) 

 

Žádáme všechny kluby, aby v případě žádosti o odložení utkání v souvislosti s výskytem COVID 19 či 

karanténou v týmu postupovaly dle níže uvedených pravidel. Zároveň také prosíme, aby všichni při 

žádosti jednali se vší slušností!!!  
 

V případě, že v základu družstva budou minimálně 2 hráči, kteří mají nařízenou karanténu, nebo jsou 

pozitivní na Covid 19, bude toto mistrovské utkání odloženo se zaviněním vyšší moci. Oddíl (klub) je v 

tomto případě povinen požádat o odklad, a to bezprostředně po zjištění této skutečnosti. Současně se 

žádostí doloží potvrzení o pozitivním nálezu nebo nařízené karanténě. V případě, že není možné z 

časových důvodů zajistit potvrzení před utkáním, doloží klub potvrzení nejpozději do 5. pracovních dnů po 

termínu utkání. V případě zdůvodnitelné nutnosti je možné tento termín prodloužit. Tento bod se vztahuje i 

na nařízenou karanténu družstva nebo klubu. Při nedoložení potvrzení do určeného termínu bude utkání 

kontumováno se všemi sportovně – technickými důsledky.  

 

2. MATERIÁLNÍ PODPODRA MLÁDEŽE 

 

Na základě požadavků jednotlivých klubů, které měly nárok na materiální podporu pro  mládež, byl tento 

materiál již objednán. Jakmile bude k dispozici, proběhne jeho distribuce po individuální domluvě. 

 

3. ODLOŽENÍ 4. DIVIZNÍHO BODOVACÍHO TURNAJE MLÁDEŽE 

 

Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci VV rozhodl o odložení 4. divizního 

bodovacího turnaje mládeže, který se měl konat 18. 12. 2021 v Boru u Tachova. 

 

4. DIVOKÉ KARTY PRO MLÁDEŽ NA KP DOSPĚLÝCH 

 

Na návrh Komise mládeže VV schválil divoké karty pro mládež na KP dospělých (22. 1. 2022, 

Nezvěstice) a to následovně:  

chlapci: Jakub Šperl (TJ Dobřany), Jakub Habl (TJ Sokol Kralovice) 

dívky: divoká karta neudělena 

 

5.  KP DOSPĚLÝCH, NEZVĚSICE 22. 1. 2022 

 

Přihlášky na letošní KP dospělých v kategorii mužů proběhnou prostřednictvím REGISTU po zaslání 

nominací od jednotlivých okresů. 

Ženy mohou startovat bez omezení. Přihlášky jednotlivé hráčky zašlou e-mailem vrchnímu 

rozhodčímu (přesný návod na přihlášení bude uveden v lednových propozicích).  

Vzhledem k omezení počtu účastníků nebudou v letošním ročníku u stolu jednotlivá utkání rozhodovat 

delegovaní licencovaní rozhodčí, ale sami hráči. Podmínky konání KP se budou řídit podle aktuálních 

protiepidemiologických opatření. 

Kvóty okresů na KP dospělých 

Muži: Plzeň město: 20, Plzeň jih: 5, Plzeň sever: 2, Tachov: 8, Klatovy: 3, Domažlice: 4, Rokycany: 4 + 2x 

divoká karta mládež, celkem 48.  

 

 



Plzeňský krajský svaz stolního tenisu přeje všem hráčkám, hráčům a činovníkům v oddílech, v 

regionech i všem příznivcům stolního tenisu klidné prožití vánočních svátků a v roce 2022 

především mnoho zdraví, spokojenosti a úspěchů, jak v práci, tak v osobním životě, tak i ve 

stolním tenise.  
 

Ing. Miroslav Panský Pavel Mandák  Ing. Helena Hnojská 
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