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1 )  DLOUHODOBÉ   SOUTĚŽE  2016-17  : 
  

1.1.  Rozpis dlouhodobých soutěží 2016-17   : 
 

V příloze najdete Rozpis dlouhodobých soutěží 2016-17.  
  

1.2.  Přihlášky do dlouhodobých soutěží  2016 - 17    : 
 

Oddíly (kluby), jejichž družstva jsou oprávněna k účasti, vyplní přihlášku do 30.června 2016 v 

registru ČAST v sekci klub – družstva klubu – přihláška do soutěže.  

S přihláškou může oddíl oznámit své požadavky na losování (např. na stejný či opačný los s dalšími 

družstvy oddílu atp.). Uzávěrka přihlášek je 30.června 2016,  

Důrazně připomínáme, že nepřihlášená družstva do vyhlášeného termínu ztrácejí nárok na start 

v mistrovské soutěži !!! Doporučujeme podat přihlášky v předstihu. 
  

1.3.  Míčky    : 
 

VV schválil, jak již bylo sděleno, že všechny soutěže řízené ZKSST (KrBTM, Divize, KS I. a 

II.tř.) se budou v sezoně 2016/2017 hrát i nadále celuloidovými míčky. Při rozhodování bylo 

přihlíženo k současné vysoké ceně plastových míčků a prozatímní nevalné kvalitě (životnost 

kratší cca o 50% proti celuloidu).  
  

1.4.  Vklady do dlouhodobých soutěží    : 
 

Bylo rozhodnuto o snížení vkladů do dlouhodobých soutěží pro nadcházející sezonu.  

Výše startovného v krajských dlouhodobých mistrovských soutěžích :    

 DIVIZE Mužů :   500 Kč za 1 družstvo   

 DIVIZE  Ženy :   bez vkladu  

 KRAJSKÉ  SOUTĚŽE  MUŽŮ I. a II. tř:   300 Kč za 1 družstvo  
 

Vklad do soutěže uhraďte bezhotovostním stykem nebo poštovní poukázkou do 30.6.2016. Bez 

úhrady vkladu do soutěže nebude žádné družstvo přijato do soutěže.  Číslo účtu: 
 

ZKSST č. 2080000914/6800 u Sberbank CZ  a.s.  Zlín, Štefánikova 5293 
 

Ani v nadcházející sezoně nebude vytvářen „fond pokut“. Pokuty budou hrazeny oddíly či kluby ve 

dvou termínech, a to k 31.12.2016 a k 31.5.2017.  
  

1.5.  Přestupy    : 
 

Žádám všechny, kteří podávají přestup, aby si řádně prostudovali přestupní řád.  

Upozorňuji především na článek 455.02, kde se říká: 

Příslušný svazový orgán 

- zamítne přestup, který nebude doručen do 10 dní od zadání v Registru ČÁST. V případě 

zaplacení přestupního poplatku se tato lhůta prodlužuje na 20 dní. 
 

Přestupní lístky zasílejte e-mailovou poštou na adresu karelzahradnicek@seznam.cz 
 

1.6.  Hrací místnosti   : 
 

Schvalování hracích místností probíhá výhradně prostřednictvím registru ČAST. Veškeré údaje 

uvádějte přesně (např. nezaokrouhlené rozměry). Předchozí papírové formuláře nejsou přípustné a 

neslouží jako potvrzení o schválené hrací místnosti. 
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Jestliže dojde v hrací místnosti ke změnám proti schváleným údajům, je pořadatel utkání povinen 

zajistit si prostřednictvím registru ČAST potvrzení se změněnými údaji. Za správnost všech údajů na 

„potvrzení“ zodpovídá pořadatel utkání.  

Nemá-li pro některé utkání družstvo k dispozici svoji schválenou a nahlášenou hrací místnost, je nutno 

nahlásit náhradní hernu nejméně 4 dny předem e-mailem soupeři a předsedovi STK. 
  

1.7.  Další informace   : 

Podle Soutěžního řádu je možno provést převod místa v soutěžní třídě (čl. 313.02, 314.07) nebo 

přechod družstva (čl. 313.01) v době od 1.6.2016 do 30.6.2016. Případné žádosti o převody a 

přechody zasílají družstva na adresu předsedy STK. Spolu s žádostí je nutné uhradit poplatek dle 

čl.314.07 SŘ. 

Družstva zadají do 5.9.2016 do Registru ČAST soupisky svých družstev, s údaji požadovanými 

v Registru. 

 

2 )  ZPRÁVY  KOMISE  MLÁDEŽE  : 
  

2.1.  Věkové hranice mládeže pro sezónu 2016/17 : 
 

dorost:            narozeni   1.1. 1999 – 31.12.2001  

starší žactvo:   narozeni   1.1. 2002 – 31.12.2003   

mladší žactvo:       narozeni   1.1. 2004 – 31.12.2005  

nejmladší žactvo:       narozeni   1.1. 2006 a mladší  
 

2.2.  Krajské žebříčky mládeže   : 
 

V přílohách najdete podklady pro tvorbu žebříčků mládeže a žebříčky mládeže za sezónu 2015 -16. 

 

3 ) VKLADY DO  SOUTĚŽÍ  A  REGISTR.  POPLATKY   : 
  

Připomínám, že při jakékoliv platbě na účet ZKSST, je nutno vždy zaslat naskenovanou kopii 

mailem na adresu předsedy STK.  
 

4 )  ZPRÁVY   Z   ČAST  : 
  

4.1.  Aktuální sdělení k Registru ČAST   : 
(zpráva RIK) 
  

Vážení správci Registru! 
 

Mám pro vás aktuální sdělení k Registru ČAST. Jak už si možná někteří z vás všimly objevil se u 

některých hráčů nový status jejich platnosti registrace. Označení se žlutým vykřičníkem a datem 

platnosti ukazuje na datum ke kterému je nutné aktualizovat fotografii hráče v Registru. Pokud k 

aktualizaci nedojde hráči propadne platnost registrace a bude nutné provést její obnovu standardním 

postupem se žádostí k registrujícímu svazu. Proto zároveň připomínám, že podle nedávné změny v 

Registračním řádu existuje období volné aktualizace fotografií. Podle článku 405.02 je to mezi 15.6. 

až 15.7. v každém roce. V tomto období by měli všichni, kterým v příští sezóně platnost fotografie, 

prostřednictvím svých správců v klubu nahrát do Registru nové, aktuální nejvíce rok staré fotky. 
  

Jako další informaci, kterou pro vás mám, je spuštění evidence rozhodčích. Ta je již součástí Registru 

a ve velké části i již naplněná daty. Jakmile bude vše zcela kompletní, budou informace o licencích  

zpřístupněny všem. (stále mimo licence K)  
 

Poslední připomínka se týká přihlášek do soutěží a evidenčních seznamů na příští sezónu. Tyto agendy 

budou "otevřeny" od 1.6. Je to pevně nastavený termín pro všechny. Byl zvolen s ohledem na potřebu 

ukončení všech soutěží ČÁST. 
 

S pozdravem a díky za spolupráci 
 

Stanislav Dolejší, Registrační a informační komise ČAST 
  

4.2.  Směrnice ČAST č.3/2016  : 
(zpráva VV ČAST) 
  

V příloze najdete Směrnici č.3/2016 – Podmínky pro udělování a prodlužování trenérských licencí. 

 



5 ) PŘESTUPY  : 
  

Veškeré přestupy najdete na www.ping-pong.cz (registr ČAST – přehledy – přestupy). 
  

Výběr doposud schválených přestupů   
  

 z do 

LIŠKA  Libor KST Zlín TJ Ostrava KST 

MITÁČEK  Antonín KST Hluk TJ Spartak Hluk 

DORŇÁK  Zdeněk TJ Fryšták KST Zlín 

 

6 )  POKUTY  : 
  

Dosud nemají uhrazeny pokuty oddíly či kluby Sportcentrum Bylnice, KST Dolní Němčí, TJ 

Fryšták, TJ Kunovice, TJ Rožnov p.R., a TJ Sokol Šarovy. Termín byl 31.5.2016. 

   

7 )  VÝCHOVNÉ  ZA  HRÁČE   : 
 

Tabulka výchovného krajského svazu (navazující na ustanovení Soutěžního řádu – čl. 452.03 a 462) 

na období od 15. 5. 2016 do 14. 2. 2017.  
  

  

Žebříček 

ZKSST 
muži ženy dorci dorky st.žáci st.žně ml.žáci ml.žně 

1.-5. 22 500 18 000 9 900 8 100 6 750 5 400 4 500 3 600 

6.-10. 18 000 14 400 6 750 5 400 4 500 3 600 3 150 2 475 

11.-20. 13 500 10 800 4 500 3 600 3 150 2 475 2 250 1 800 

21.-30. 9 900 8 100 3 150 2 475 2 250 1 800 1 350 1 125 

31.-40. 8 250 6 750 2 700 2 175 1 800 1 500 1 125 900 

41.-50. 6 750 5 400 2 250 1 800 1 350 1 125 900 675 

51.-70. 5 625 4 500 1 800 1 500 1 125 900 675 525 

71.-100. 4 500 3 600 1 350 1 125 900 675 450 375 

 

8 )   RŮZNÉ  : 
  

Školení trenérů licence „C“ : 
  

Dobrý den, 
  

ve dnech 24.6.2016 a 25.6.2016 pořádá Moravskoslezský svaz stolního tenisu školení trenérů licence 

C. Pokud by měl někdo zájem o účast, rádi ho přivítáme. 
  

Luděk Vařák, sekretář MSSST - ludek@varak.net 

 

 

 

 

P Ř Í L O H Y   : 
•  Krajské žebříčky mládeže 

•  Krajské žebříčky mládeže – tvorba 

•  Rozpis dlouhodobých soutěží mužů a žen řízených VV ZKSST 2016/17 

•  Směrnice ČAST č.3/2016 - Podmínky pro udělování a prodlužování trenérských licencí. 

 

 

Vsetín 6.6.2016 
 

 

 

       Karel   K A R L O V S K Ý   v.r.                Karel  Z A H R A D N Í Č E K    v.r. 

                předseda  VV  ZKSST              předseda  STK   

http://www.ping-pong.cz/
mailto:ludek@varak.net

