Zpráva o činnosti STK KSST Olomouc
za uplynulou sezónu 2019/2020
V uplynulé sezoně se stejně jako v předchozích letech sportovně-technická komise
podílela na pořádání dlouhodobých mistrovských soutěží, krajských přeborů jednotlivců
a Českého poháru. V celém čtyřletím období byla komise tvořena Mgr. Jakubem Chalupou
(T.J. Sokol Olomouc-Neředín), Bc. Jaroslavem Pazderou ml. (TJ Sokol Tovačov)
a předsedou Bc. Janem Benešem (TJ Sokol Ondratice).
Krajský svaz stolního tenisu Olomouc má v současné době 1803 členů,
1506 evidovaných hráčů a z toho 291 mládežníků, což je z pohledu členů a hráčů opět
nárůst. Z tohoto pohledu se jako kraj v rámci republiky řadíme lepší průměr, z pohledu
výkonnosti v celostátních soutěžích dospělých bohužel dál mezi podprůměrné.
V dlouhodobých soutěžích se z důvodu nouzového stavu, karantény a dalších vládních
opatření nepodařilo dohrát všech 22 soutěžních kol. Stejně jako v ligových soutěžích nebylo
rozhodování o dokončení jednoduché. Nabízely se možnosti ukončení soutěží na základě
stávající tabulky, umožnění dohrání posledních kol v odložených termínech nebo celkové
anulování soutěžního ročníku, ale žádná z variant nebyla ideální, respektive správná a každá
mohla poškodit několik účastníků soutěží. Po zdlouhavém jednání se VV KSST nakonec
přiklonil k variantě, kterou realizoval i VV ČAST v ligových soutěžích. Mužstva s teoretickou
šancí na postup do vyšší soutěžní třídy dostala právo vyšší soutěže přihlásit. Mužstva
na sestupových příčkách s teoretickou šancí na udržení se ve stávající soutěžní třídě dostala
šanci na záchranu a přihlášení do stejné soutěže jako v uplynulém ročníku.
Rozhodnutí VV ČAST a následně VV KSST Olomouc zapříčilo nestandardní počty
mužstev do následujícího ročníku soutěží. Z pohledu soutěží v našem kraji bude sezona
o měsíc delší. Bohužel podobné okolnosti nikdy v minulosti naše soutěže nezasáhly a nebylo
možné předem vymyslet, která varianta řešení je ta správná. Vybíralo se proto pouze
ze špatných a horších možností.
Spolupráce vedoucích při zpracovávání výsledků a zasílání dokumentů z utkání
probíhala bez problémů, za to patří všem těmto obětavým funkcionářům veliké díky.
V ligových soutěžích byla pro náš kraj letošní sezona bohužel extrémně sestupová.
Družstvu KST Jeseník se po loňském sestupu z 2. ligy mužů nepodařilo zachránit ani 3. ligu
a skončilo na posledním místě v konečné tabulce. Družstva TJ Chropyně a T.J. Sokol Olomouc
– Neředín obsadila ve svých skupinách 11. předposlední místa a soutěž rovněž opustila.
Pro příští sezonu v mužské 3. lize zůstává pouze družstvo SK Přerov a postupující SK Přerov B,
které práva na 3. ligu převedlo do Sokola Náklo. Ve 2. lize žen náš kraj bude mít po roční
odmlce jednoho zástupce, na základě přihlášky za KSST Olomouc postoupilo po zrušení
kvalifikace družstvo SK Přerov.

Součástí krajských soutěží družstev je i pořádání nižšího stupně Českého poháru.
V letošní sezóně se krajského kola zúčastnilo 27 družstev, 3 družstva se během rozehraného
ročníku odhlásila. Utkání se hrála vyřazovacím způsobem ve dvou kolech. Dohrávka celé
soutěže a systém posledních kol poháru po ukončení nouzového stavu byly odhlasovány
samotnými účastníky. 20.6.2020 se poprvé uskutečnil závěrečný turnaj pro posledních
8 neporažených družstev v Brodku u Prostějova.
Dopolední čtvrtfinálový blok ovládli papíroví favorité. Před odpolední semifinálovou
a finálovou fázi byl na místo dovezen oběd, který byl díky rozhodnutí VV KSST hrazen
z prostředků KSST Olomouc. Odpolední program zvládlo nejlépe družstvo SK Přerov B,
které ve finále porazilo družstvo TJ Sokol Ondratice. Třetí příčka putovala do TTC Mohelnice
a na čtvrtém místě skončili hráči z TJ Sokol Jestřebí. Všechna 4 družstva mají postupová
práva na účast v celostátním kole této soutěže. Družstva na děleném pátém místě
(TJ Sokol Ondratice B, TJ Sokol Kojetín, TJ Sigma Hranice a TJ Sokol Štíty) jsou zařazeni jako
náhradníci bez určení pořadí.
Krajský přebor dospělých je v současnosti jediná kvalifikace pro MČR. Potřetí v řadě
se stala důstojným dějištěm tohoto turnaje Postřelmovská sportovní hala. Poprvé v historii
se na tomto turnaji předávaly finanční odměny pro hráče a hráčky na stupních vítězů
v kategoriích jednotlivců. Vítězem se stal Michal Palásek (SK Přerov), který ve finále porazil
Jakuba Olejníka (SK Přerov), dělené třetí místo obsadili Filip Král (TJ Chropyně)
a Bořek Otáhal (SK Přerov). Krajskou přebornicí se stala Lenka Glücková
(TJ Granitol Moravský Beroun), na druhém místě Jarmila Veiglová (TJ Olympia Bruntál),
dělené třetí místo Kateřina Ďuláková (SK Přerov) a Květa Solařová (TJ Sokol Kolšov).
Vítězi v kategorii čtyřher se stali v mužích B. Otáhal – M. Palásek, v ženách
K. Ďuláková – L. Glücková a ve smíšené čtyřhře L. Glücková – B. Otáhal.
Po rozboru činnosti naší komise za sezonu 2019/2020 by stálo za hodnocení celkové
působení od roku 2016. Sportovně-technická komise KSST Olomouc pracuje celou tuto dobu
ve výše uvedeném složení.
Dlouhodobé soutěže v posledních letech prošly drobnými změnami,
které se již podařilo zapracovat a automatizovat. Patřilo sem například pořizování fotografií
z nástupů v utkáních, zadávání přesnějších čísel do zápisu v registru nebo dodržování
pravidel pro platby oddílů v rámci KSST. Ne pokaždé se tyto změny setkaly s pochopením,
proto bych chtěl všem poděkovat, že akceptací podobných pravidel jsme mohli posunout
organizaci soutěží zase o krok dál. Jediným negativem za dobu posledních let je stav počtu
ligových oddílů v našem kraji. Jako STK necítíme odpovědnost za různé důvody jejich
sestupů, ale ročníky, kdy jsme v rámci KSST Olomouc měli až 4 druholigové oddíly, se zřejmě
hned tak brzo nevrátí.
Pozitivní ohlas účastníků za sebou v posledních letech zanechalo krajské kolo Českého
poháru. Poslední 4 ročníky byly zakončeny finálovým turnajem a mnohdy bylo právě naše

krajské kolo nejpočetnějším v rámci všech krajů v republice. Do budoucna by bylo dobré
přimět k účasti více klubů z divize a krajských soutěží, aby mohly rozhodující utkání
předvádět ten nejlepší stolní tenis, jaký se v našich soutěžích hraje.
Za ohlédnutí z pohledu STK stojí také pořadatelství krajského přeboru dospělých,
který se v posledních letech podařilo pozvednout. Od roku 2018 se krajský přebor konal
v Postřelmově, kde se do místní sportovní haly bez problémů vešlo 12 hracích stolů. Oproti
předešlým ročníkům, které se konaly na 6-7 stolech se nyní nemusí řešit kvóty pro regiony a
je možné pojmout vyšší počty omezené jenom zájmem a časem účastníků. V lednu tohoto
roku
se poprvé prosadily k pohárům a medailím i finanční odměny, které do budoucna mohou
motivovat více kvalitních hráčů k účasti na tomto dalším krajském stolně-tenisovém svátku.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat za spolupráci VV KSST Olomouc, který nám
v řízení soutěží umožňuje některá další zlepšení realizovat. Závěrečný turnaj poháru, finanční
odměny pro krajské přeborníky nebo podpora pořádání turnajů dospělých pro oddíly.
Veškerá tato podpora není v jiných krajích automatická, proto je potřeba ji alespoň slovem
ocenit.
Závěrem této zprávy bych chtěl poděkovat svým kolegům z komise,
všem organizačním pracovníkům, trenérům, rozhodčím, hráčům a fanouškům, kteří stolnímu
tenisu na jakékoliv úrovni věnují volný čas a starají se o jeho fungování.
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