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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy |č.08| 2019/2020
1. Pokuty na úseku Komise STK KKSST
Komise STK uděluje pokutu ve výši Kč 300,- družstvu SKST Cheb „C“ z důvodu nedostavení se k diviznímu utkání 11. kola
v rámci rozpisu do Toužimi. Součástí sankce je i kontumace utkání ve prospěch domácího družstva SK Toužim. Splatnost
pokuty je do 7 (sedmi) dnů od vydání těchto zpráv na účet KKSST č. 2501152933/2010, VS: 3440201414.
Komise STK uděluje pokutu ve výši Kč 100,- družstvu SKST Cheb „D“ z důvodu nerespektování bodu č. 21 Rozpisu krajských
soutěží pro sezónu 2019/2020 za pozdě zaslaný zápis v elektronické podobě ke kontrole v rámci KP2 (11. kolo). Splatnost
pokuty je do 7 (sedmi) dnů od vydání těchto zpráv na účet KKSST č. 2501152933/2010, VS: 3440201414.
Komise STK uděluje pokutu ve výši Kč 200,- družstvu TJ Slovan Karlovy Vary „B“ z důvodu nerespektování bodu č. 21
Rozpisu krajských soutěží pro sezónu 2019/2020 za pozdě zaslané zápisy v elektronické podobě ke kontrole v rámci Divize
(10. a 11. kolo). Splatnost pokuty je do 7 (sedmi) dnů od vydání těchto zpráv na účet KKSST č. 2501152933/2010, VS:
3440300114.
2. Doškolení trenérů lic. C
Dne 09.12.2019 byl na schůzi VV KKSST projednán termín pro uspořádání doškolení trenérů lic. C, který je stanoven na
období květen – červen 2020. Bližší informace budou součástí následujících zpráv. Rozsah doškolení představuje
teoretickou oblast v délce 4 hodin. Jde o reakci na blížící se konec platnosti stávajících licencí, které byly uděleny v roce
2015 na školení v Aši, které pořádal KKSST.
3. Seminář rozhodčích lic. C
S ohledem na podněty ze strany členské základny Karlovarského kraje, bylo na schůzi VV KKSST dne 09.12.2019
rozhodnuto o možnosti uspořádání semináře pro rozhodčí lic. C, za účelem obohacení praktických dovedností a zkušeností
v souvislosti s pořádáním krajských turnajů kategorie B, zejména v mládežnických věkových kategoriích. Obsahem
semináře bude problematika pořádání turnajů, splnění podmínek pro jeho uspořádání, výkon funkce vrchního rozhodčího
(losování, nasazování, třídění), prezentace, informace, různé typy zvláštností při sporných momentech, vyhotovení
závěrečných zpráv atd.
Proto do 31.12.2019 zašlete na adresu korinek.jan@volny.cz za oddíl/klub jmenný seznam případných účastníků a
zájemců o předmětný seminář. Samotný seminář se bude pořádat pod hlavičkou KKSST. Místo a čas bude upřesněn
s ohledem na termínovou listinu a počet zájemců.
4. Přihlášky na turnaje
VV KKSST rozhodl na své schůzi dne 09.12.2019, že od začátku sezóny 2020/2021 se budou všichni účastníci turnajů
v rámci krajské působnosti, přihlašovat předem a to na základě pokynů uvedených v propozicích. Již nebude možné, aby
se hráči přihlašovali až na místě během prezentace. Přihlašování bude ve formě SMS zpráv, ať již hromadně za oddíl/klub,
případně individuálně za každého hráče zvlášť. Předmětný požadavek byl vznesen a zdůvodněn ze strany pořadatelů, kteří
předmětný požadavek opírají o zajištění přístupu k přípravám turnaje a zásobování „bufetů“. Samotné losování tímto
novým způsobem nebude dotčeno, k tomu bude docházet i nadále veřejným způsobem v době a místě konání akce, po
prezentaci. Nicméně požadavek ze strany pořadatelů považuje VV KKSST jako oprávněný. Nebude-li hráč na turnaji
předem přihlášen a přesto se dostaví, rozhodnutí o jeho zapojení do turnaje bude v dikci vrchního rozhodčího.
5. Nominace na krajské přebory jednotlivců v kategorii mladší žactvo, starší žactvo a dorost
Od sezóny 2020/2021 bude účast na krajských přeborech jednotlivců v kategorii mladšího žactva, staršího žactva i dorostu,
podmíněna účastí na okresních přeborech v dané kategorii. Smyslem je naplnit kapacitu přeborů okresní úrovně a zvýšit
tak jejich oblibu a prestiž. Každému regionálnímu svazu stolního tenisu budou dále ponechána 2 nominační místa jako
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divoké karty, která můžou, ale i nemusí být akceptována. Rovněž tak KKSST (jako pořadatel) bude mít možnost
donominovat hráče na krajské přebory na základě divoké karty, avšak pouze ve zvlášť odůvodněných případech (v případě
nemocí, karanténních opatření apod.). Hráč, který neodehraje okresní přebory a nebude nominován ze strany RSST nebo
KKSST, nebude na krajských přeborech připuštěn ke hře.
6. Apel na připravenost hráčů
Vzhledem k tomu, že na několika krajských bodovacích turnajích kategorie B v mládežnických kategoriích v rámci podzimní
části sezóny 2019/2020, byli přítomni i zástupci výkonného výboru KKSST, a měli tak možnost sledovat výkony jednotlivých
hráčů z řad oddílů/klubů, dospěl VV k závěru, že je nezbytné, aby byl zvýšen důraz při výuce teorie, technice a
organizačních záležitostí během turnaje. Je nezbytné, aby hráči a hráčky, které se účastní krajských bodovacích turnajů
v kategorii mladšího i staršího žactva a dorostu, nezapomínali na základní aspekty pravidel stolního tenisu a soutěžního
řádu:
- přihlášení a prezentace (případně poučit rodiče, nejedou-li hráči s trenérem);
- úhrada startovného (pokud nejde o akci pod hlavičkou RSST, KKSST);
- přihlášky do čtyřher v termínu stanoveném vrchním rozhodčím;
- během hry se řídit pravidly stolního tenisu (kvalitní podání, zejména jeho správné nadhazování, smysl a využívání
time-outu, možnost se otřít ručníkem, točení během čtyřher, apod.);
- svědomitý výkon rozhodčího a správné vyplňování přidělených zápisů (bez sluchátek atd.)
- po prohraném zápase ve vyřazovací části spočítat další zápas v pořadí…
7. Sloučení oddílu TJ Baník Sokolov s TTC Sokolov
Na základě dohody a vyslovení souhlasu zúčastněných oddílů došlo k 08.12.2019 ke sloučení oddílů TJ Baník Sokolov
s oddílem TTC Sokolov. Nadále budou zástupci sloučených oddílů vystupovat pod označením TTC Sokolov. Podmínky pro
sloučení byly splněny. Rovněž byly uhrazeny potřebné poplatky. Všichni hráči z TJ Baník Sokolov byli přesunuti pod
hlavičku TTC Sokolov.
8. Informace předsedy VV
V rámci podpory mládeže, VV KKSST rozdělí příslušným oddílům, které pracují s mládeží , tréninkové nebo závodní míčky
na přípravu dětí v Karlovarském kraji.
Dále VV připravuje na příští sezonu podporu oddílům, které budou pořádat bodovací turnaje mládeže ve své režii, finanční
pomoc ve výši zhruba 5.000 Kč na turnaj. Zde bude zahrnuto ( pronájem haly, odměna vrchního rozhodčího a případně
poháry a medaile jako odměny hráčům). To považuje VV jako zásadní pomoc klubům, které se chtějí zapojit do činnosti
mládeže v Karlovarském kraji.
Předseda VV dostal za úkol, navázat jednání s neregistrovanými hráči, kterých je podle našich informací hodně a vysvětlit
problematiku stolního tenisu v okresním formátu. Uvidíme jaké možnosti tato jednání skrývá a jestli je to vůbec reálné.
Krajský svaz stolního tenisu bude opět pořádat krajské soustředění mládeže v roce 2020, zřejmě opět v Toužimi v měsíci
červenci, pro 12 -14 hráčů. Propozice a hlavní trenér bude znám po novém roce.
Dále bych rád informoval stolně tenisovou veřejnost o odstoupení pana Václava Čecha z funkce předsedy RSST Cheb, ze
zdravotních důvodů ke dni 8.12.2019. Funkce byla předána předsedovi Krajského svazu ST, který musí najít v nejbližším
termínu adekvátní náhradu na tuto funkci. Kdyby měl někdo chuť pracovat pro regionální stolní tenis nebo i pomoci na
krajské úrovni, budu velice rád.
9. Pořadatelství
VV KKSST žádá případné zájemce o pořadatelství, aby se přihlásili na adresu předsedy Komise STK KKSST
(korinek.jan@volny.cz) s tím, že je potřeba obsadit pořadatele na akce:
- krajské přebory družstev dorostu (4.4.2020)
- krajské přebory družstev staršího žactva (10.4.2020)
- oblastní finále ZPČ poháru dorostu (8.5.2020)
- oblastní finále ZPČ poháru mladšího žactva (9.5.2020)
Pro akci doporučujeme prostor minimálně se 6-ti stoly.
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10. Žebříčky
Průběžné krajské nasazovací žebříčky mládeže KV kraje budou vydány k 01.01.2020.
11. Společenský koutek
V měsíci listopadu a prosinci oslaví či oslavili svá životní jubilea
Jiří HOLÝ – TJ Luby
Siegbert KLEIN st. – TJ Sokol Velká Hleďsebe
Antonín TURČINEK – TJ Slavoj Kynšperk
Alexandr HORNÍK – TJ Sokol Velká Hleďsebe
Jan PROVAZNÍK st. – TJ Ostrov
Miloš MINÁŘ – SKST Chodov
Jaroslav TOMŠÍK – TTC Sokolov
Ivana HOBLOVÁ – SKST Cheb
Jana ROZSNYAKI – TJ Baník Bukovany

75 let
75 let
70 let
65 let
60 let
60 let
55 let
55 let
50 let

KKSST přeje všem jubilantům vše nejlepší, zejména hodně zdraví a štěstí, dostatek elánu a životní pohody a v neposlední
řadě hodně osobních a sportovních úspěchů.
Dále se VV KKSST připojuje s přáním šťastných a veselých svátků vánočních a všem stolním tenistům a jejich rodinám přeje
VV KKSST vše nejlepší do nového roku, hlavně štěstí a zdraví, osobních, pracovních i sportovních úspěchů…

Tomáš Skála
předseda VV KKSST
V Lubech dne 12.12.2019

Jan Pěnkava
sekretář KKSST

Mgr. Jan Kořínek
předseda STK

