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Zlínský Krajský Svaz Stolního Tenisu

ve Zlíně

ROZPIS KRAJSKÝCH DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ
DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN 2016 - 17
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ :
1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ :
Krajské dlouhodobé soutěže družstev řídí VV ZKSST prostřednictvím své sportovně technické komise (dále jen STK).

2. POŘADATEL UTKÁNÍ :
Pořadatelem utkání budou oddíly nebo kluby, jejichž družstva budou ve vylosování uvedena na prvním místě (v odvetném kole opačně).

3. TERMÍNY UTKÁNÍ :
Termíny utkání budou uvedeny v rozlosování. Závazné začátky, které je možno měnit pouze po dohodě soupeřů, budou také uvedeny v rozlosování. Hraje se v termínech sobota a neděle.

4. MÍSTO UTKÁNÍ :
Hraje se ve schválených hracích místnostech zúčastněných družstev. Hraje se povinně na dvou stolech, hrací prostor a vybavení musí odpovídat „Pravidlům stolního tenisu“ a „Soutěžnímu řádu stolního tenisu“. Adresy budou uvedeny v adresáři družstev.
Minimální rozměry hracího prostoru pro jeden stůl : DIVIZE mužů 10 x 5 m; KRAJSKÁ
SOUTĚŽ mužů a DIVIZE žen 9 x 4,5 m, výška stropu nejméně 3 m. Teplota měřená u síťky stolu nesmí být nižší než 15°C a vyšší než 25°C. Osvětlení hracího prostoru určují „Pravidla stolního tenisu“.
V herně musí být alespoň minimální sociální zařízení (WC, umývadlo). Pokud je toto minimální
sociální zařízení mimo budovu herny (v jiné budově nebo vchodem mimo budovu), musí být doložen souhlas s používáním uzavřený s jeho majitelem.

5. ÚČASTNÍCI :
Krajská soutěž I.tř.

Divize

Krajská soutěž II.tř.

KST Dolní Němčí

UH

TJ Sokol Újezdec - Těšov

UH

Sport centrum Bylnice

ZL

Orel Uherské Hradiště

UH

Orel Zlín

ZL

SK Slavičín

ZL

KST Dolní Němčí "C"

UH

TJ Sokol Mysločovice

ZL

KST Zlín "B"

ZL

TJ Jiskra Otrokovice "B"

ZL

TJ Spartak Hluk

UH

TJ Rožnov p.R. "C"

VS

TJ Holešov

KM

KST Zlín "C"

ZL

TJ Sokol Horní Bečva

VS

TJ Kunovice "C"

UH

TJ Sokol Kostelec

ZL

TJ Sokol Vlčnov

UH

TJ Rožnov p.R. "B"

VS

SK Spartak Hulín "B"

KM

KST Dolní Němčí "B"

UH

T.J. Sokol Vsetín

VS

TJ Holešov "B"

KM

TJ Sokol Morkovice

KM

TJ Bystřice p.H.

KM

TJ Vidče

VS

OST Bílovice

UH

TJ DDM Val.Meziříčí "C"

VS

TJ Jiskra Otrokovice

ZL

TJ Sokol Kostelec "B"

ZL

TJ Jiskra Otrokovice "C"

ZL

TJ Bystřice p.H. "C"

KM

TJ Kunovice "B"

UH

TJ Fryšták "B"

ZL

SK Slavičín "B"

ZL

KST Dolní Němčí "D"

UH

TJ DDM Val.Meziříčí "B"

VS

TJ Slavia Kroměříž

KM

Orel Ostr.Nová Ves

UH

TJ ST Bystřice p.Lop.

UH

TJ Nivnice

UH

TJ Bystřice p.H. "B"

KM

SKST Slušovice

ZL

TJ Vidče "B"

VS

SK Spartak Hulín

KM

TJ Sokol Šarovy "B"

ZL

TJ Kunovice "B"

UH

TJ Sokol Mysločovice "B"

ZL

Divize ženy - všechna přihlášená družstva.
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6. PŘIHLÁŠKY

:

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.).

7. ÚHRADA NÁKLADŮ :
Družstva startují na náklady svých TJ (oddílů resp. klubů).

B. TECHNICKÁ A OSTATNÍ USTANOVENÍ :
8. PŘEDPIS :
Hraje se podle tohoto rozpisu, „Soutěžního řádu stolního tenisu platného od 15.5.2012“ a jeho dodatků č.1-4, „Pravidel stolního tenisu ČAST“ označených 2012-2013 a schválených změn.

9. SOUTĚŽNÍ TŘÍDY

:

Mistrovské soutěže mužů se hrají ve třech soutěžních třídách. Nejvyšší soutěžní třídou (jedna skupina) je DIVIZE s 12 družstvy, nižší soutěžní třídou (jedna skupina) je KRAJSKÁ SOUTĚŽ I.tř. s 12
družstvy a nejnižší soutěžní třídou (dvě skupiny) je KRAJSKÁ SOUTĚŽ II.tř. s 24 družstvy. Mistrovská soutěž žen se hraje jako DIVIZE.

10. SYSTÉM SOUTĚŽÍ

:

10.1. S P O L E Č N Á U S T A N O V E N Í :
10.1.1.: Pro vyhotovení zápisu o utkání je pořadatel povinen zajistit formulář vydaný ČAST. Prodej zápisových knih je na Se-ČAST, možno objednat na ctta@cuscz.cz a zaslat poštou. Tiskopis lze také získat na webových stránkách ČAST (www.ping-pong.cz/asociace/dokumenty-asociace/) odkaz formuláře. Jiné tiskopisy (především vlastní výroby) nesmí být používány.
10.1.2.: Sestava mistrovských utkání se nelosuje, domácí družstvo má určenou sestavu „A“, hostující družstvo má přidělenou sestavu „X“ - viz SŘ čl. 328.
10.1.3.: Skrečované zápasy v utkání se započítávají do úspěšnosti hráče.

10.2. S O U T Ě Ž E M U Ž Ů :
10.2.1. : Hraje se dvoukolově systémem „každý s každým“.
10.2.2. : Hrají čtyřčlenná družstva mužů.
10.2.3. : Pořadí zápasů dle SŘ čl. 317.01.
10.2.4. : Utkání divize se hrají na max. 18 zápasů, ukončení při dosažení 10-ti bodů jedním družstvem.
Utkání KS I.tř. a KS II.tř. se hrají v plném rozsahu 18 zápasů.
10.2.5. : Vrchní rozhodčí resp. vedoucí družstev jsou zodpovědní za to, že k utkání nastoupí pouze
hráči uvedení na schválené soupisce družstva.

10.3. S O U T Ě Ž Ž E N :
10.3.1. : Systém soutěže bude stanoven později, dle počtu přihlášených družstev.
10.3.2. : Hrají 3 členná družstva žen dle SŘ čl. 318.01.
10.3.3. : Utkání se hrají v plném rozsahu 10 zápasů.
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10.4. H O D N O C E N Í

VÝSLEDKŮ

UTKÁNÍ

:

Vzhledem k usnesení z konference ZKSST konané 2.5.2011 je bodování ve všech soutěžích řízených
ZKSST následující : vítězství 4 body, remíza 2 body, porážka 1 bod, kontumační porážka 0 bodů.

11. PODMÍNKY ÚČASTI

:

Mistrovských soutěží se mohou zúčastnit přihlášená družstva s právem účasti, jež dále splňují následující podmínky :
11.1. družstva uhradí (do termínu přihlášek) vklad do soutěže ve výši: Divize muži 500,- Kč; Divize žen bez
vkladu; Krajská soutěž muži I.tř. a II.tř. 300,- Kč.
11.2. minimální rozměry hracího prostoru pro 1 stůl dle tohoto Rozpisu soutěže, bod. č. 4
11.3. Ve všech soutěžích divizi, KS I. a II.tř. musí mít vedoucí družstev platnou licenci rozhodčího K, nebo licenci B a vyšší. Za nedodržení tohoto ustanovení budou po skončení mistrovské sezóny uděleny družstvům peněžité pokuty dle SŘ čl. 704.02. Rozhodčí musí být členy ČAST a uvedeni na evidenčním seznamu
pouze jednoho oddílu (klubu) pro příslušné období.
11.4. mít zaregistrovanou a aktivní mládež v počtu dle SŘ čl. 322.01 odst. c). Vyhodnocení aktivní mládeže
se provádí po ukončení příslušné sezóny a v případě nesplnění tohoto ustanovení je oddíl potrestán pořádkovou pokutou.
11.5. Oddíl (klub) musí mít vůči krajskému svazu vyrovnané veškeré (zejména finanční) pohledávky
z minulé (případně minulých) sezóny.

12. ZAČÁTKY UTKÁNÍ

:

Mistrovská utkání se hrají v sobotu v 1700 h. a v neděli v 1030 h., začátky utkání budou uvedeny v
rozlosování soutěží – včetně uvedení povolených výjimek. V prvním termínu dle rozlosování odehrají svá
mistrovská utkání družstva ve dvojici označená „A“ proti „A“ a souběžně „B“ proti „B“. V druhém termínu, stejného hracího kola, dle rozlosování odehrají své mistrovské utkání družstva ve dvojici označená „A“
proti „B“ a souběžně „B“ proti „A“.
Při souběhu více utkání se stejnou hodinou začátku utkání dle rozlosování, má vždy přednost vyšší
soutěž - viz SŘ čl. 325.04. Při stejné úrovni soutěže má přednost vyšší družstvo (tj. „A“ družstvo před „B“
družstvem) a muži před ženami (tj. Divize mužů před Divizí žen). Jestliže má oddíl (klub) k dispozici hernu
nejméně se 4 stoly, je povinen hrát souběžně 2 mistrovská utkání, (od úrovně soutěže 3. ligy mužů a níže; 2.
ligy žen a níže). Např. oddíl (klub) bude hrát souběžně 3.ligu muži, případně 2.ligu žen a krajskou soutěž
mužů má-li oddíl (klub) schválenou hernu se 4 stoly.

13. PŘEDEHRÁNÍ A ODKLAD UTKÁNÍ

:

13.1. Po vzájemné dohodě obou soupeřů lze mistrovské utkání kdykoli předehrát. Je však nutno vyjít vstříc
požadavkům soupeře v souvislosti s jeho dopravním spojením veřejnou hromadnou dopravou k mistrovskému utkání. Při předehrání utkání není potřebný souhlas předsedy STK (je pouze ohlašovací povinnost nejpozději 48 hod. před skutečným začátkem předehrávaného utkání). Potvrzení souhlasu
s předehráním zasílá i soupeř.
13.2. Kontrola utkání komisařem. STK bude vysílat na vybrané zápasy komisaře (viz usnesení
z konference ZKSST konané 2.5.2011). Povinností pořádajícího oddílu je proto zpřístupnění hrací
místnosti po celou dobu konání mistrovského utkání. V případě, že se delegovaný komisař do hrací místnosti nedostane, bude to považováno, jako by se utkání nehrálo, se všemi sportovně - technickými důsledky.

14. HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ, ZADÁVÁNÍ ZÁPISŮ DO SYSTÉMU, ZASÍLÁNÍ ZÁPISŮ

:

14.1. Hlášení výsledků: pouze prostřednictvím Registru ČAST, a to do dvou hodin po skončení utkání.
Pokud o víkendu hraje družstvo dvě domácí utkání, výsledky obou utkání se hlásí nejpozději do dvou hodin
po odehrání druhého utkání.
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Pozn. Nahlásit výsledek znamená vyplnit dvě okénka, např. 10:6.
14.2. Zadávání zápisů do Registru: nejpozději první pracovní den po utkání (zpravidla pondělí), a to včetně
míčků!
14.3. Zasílání zápisů: nejpozději první pracovní den po utkání (tj. zpravidla pondělí) pouze prostřednictvím elektronické pošty na adresu: karelzahradnicek@seznam.cz, v jasně čitelném provedení a dle požadovaného formátu: každé utkání (zápis) = jeden soubor, ve formátu PDF, nebo JPG o max. velikosti jednoho
souboru do 1MB, s názvem: název soutěže_domácí družstvo_hostující družstvo (př. KS2B_TJ Kunovice B_TJ Sokol Šarovy B, nebo Div_TJ Jiskra Otrokovice_TJ Holešov). Pozn. V obou formátech prosím zasílejte zápis nastojato!
Pořadatel je povinen mít originály u sebe do 31.5.2017 a příp. je poskytnout na výzvu předsedy STK. Budou-li v zápisu o utkání zapsány jakékoli připomínky vrchního rozhodčího, příp. bude-li mít zápis přílohu,
je pořadatel povinen zaslat originál zápisu vč.přílohy poštou první pracovní den po utkání (při zápisu udělených „karet“ není nutné zasílat originál zápisu).
Nedodržení těchto povinností se rovná porušení rozpisu soutěže.

15. POŘÁDKOVÉ POKUTY

:

15.1. Sazebník pořádkových pokut pro sezónu 2015 – 16:
15.1.1.: za pozdní zaslání Zápisu o utkání o 1 den později ...............................……………… 100 Kč
15.1.2.: za pozdní zaslání Zápisu o utkání o 2 - 4 dny později ..........................………..……. 150 Kč
15.1.3.: za pozdní zaslání Zápisu o utkání o 5 a více dnů později .....................………..…… 200 Kč
15.1.4.: za nenahlášení výsledků utkání dle bodu 14............................................................... 100 Kč
15.1.5.: za nedostavení se k mistrovskému utkání…………………………………………….. 800 Kč
15.1.6.: start v utkání s neúplnými doklady …………………………………………………… 200 Kč
15.1.7.: neoprávněný start hráče v utkání …………………………………………………… 300 Kč
15.1.8.: nenastoupení k utkání v jednotných dresech …………………………………………. 100 Kč
15.1.9.: za neúplně vyplněný zápis ……………………………………………………………. 80 Kč
15.1.10.: neodehrání utkání v oficiálním termínu (zjištěné při kontrole, pověřeným komisařem)
2 000 Kč / družstvo
15.1.11.: v ostatních případech neplnění povinností vůči svazu budou oddíly (kluby) pokutovány dle ustanovení Soutěžního řádu.
Poznámka: Sazebník pokut se vztahuje na Zápis jednoho sehraného utkání v dlouhodobých soutěžích.
15.2. Placení pořádkových pokut :
Udělené pořádkové pokuty budou jednotlivými kluby či oddíly hrazeny ve dvou termínech, a to
k 31.12.2016 a k 31.5.2017. Oddíl (klub) je zároveň povinen zaslat kopii stvrzenky o zaplacení pokuty
na adresu předsedy STK p. Zahradníčka. V případě nezaplacení nebo nezaslání potvrzení o zaplacení
pokuty ve stanoveném termínu, bude provinivšímu se družstvu ihned zastavena činnost do doby

předložení potvrzení o zaplacení pokuty.

16. SOUPISKY

:

Družstva zadají do 5.září 2016 do Registru ČAST soupisky svých družstev s údaji požadovanými
v Registru. Každé družstvo zodpovídá za oprávněnost zařazení svých hráčů na soupisku a sestavení soupisky
podle Soutěžního řádu.
Způsob potvrzení soupisky je určen v Registru.
V případě, že by byl některý hráč zaregistrován a uveden na soupisku neoprávněně, nebo soupiska nebyla
sestavena podle předpisů v Soutěžním řádu, bude provinivší se družstvo potrestáno sportovně-technicky a
příp. i disciplinárně a to i při dodatečném zjištění, i při potvrzení soupisky předsedou STK.
Zadané soupisky budou uzamčeny a každé družstvo si samo vytiskne soupisku s fotografiemi. Jestliže podle
rozhodnutí vrchního rozhodčího při utkání nebude fotografie aktuální nebo dostatečně kvalitní k posouzení
totožnosti hráče, nebo nebude předložena soupiska, budou družstva a vrchní rozhodčí postupovat podle SŘ
čl. 109.01 Poznámka 1 a čl. 329.05
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Potvrzení o schválení soupisky bude vytištěno na schválené soupisce.
Jestliže některý hráč bude v registru se zakrytou fotografií, ale jinak platnou registrací, bude na soupisce
označen „RP“ (zodpovídá oddíl hráče). Tento hráč musí mít vystaven „papírový“ registrační průkaz, kterým
se bude prokazovat při utkání.
Při změnách soupisky se postupuje stejně, jako při jejím prvním zadávání. Termín pro zadání změny do Registru – nejpozději 3 dny před utkáním, každá změna musí být potvrzena předsedou STK.
Upřesnění k čl.330.25 SŘ:
Jestliže hráč odehraje jedno utkání (tj. všechny dvouhry bez kontumace z důvodu nenastoupení či odstoupení) v libovolné mistrovské soutěži družstev dospělých, nebude, po 1.polovině soutěží, posunut na konec
soupisky, kde figuruje na základu podle tohoto článku.
Při přestupu po polovině soutěže je hráč zařazován na soupisku podle žebříčku, i když v 1.polovině základní
části nehrál.

17. POSTUPY A SESTUPY

:

17.1. Divize mužů, Krajská soutěž mužů I.tř., Krajská soutěž mužů II.tř.

:

Rozdělení družstev v soutěžním ročníku 2017/18
3.liga
sestup

0

0

1

1

2

2

3

3

2 *)

1

2 *)

1

2 *)

1

2 *)

Divize
postup

1

Divize
3.liga

-

-

1

1

2

2

3

3

divize

2.-10.místo

3.-10.místo

2.-10.místo

3.-10.místo

2.-10.místo

3.-10.místo

2.-9.místo

3.-10.místo

kr.soutěž I.tř.

1.-3.místo

1.-4.místo

1.-2.místo

1.-3.místo

1.místo

1.-2.místo

1.místo

1.místo

Krajská soutěž I.tř.
divize

11.-12.místo

11.-12.místo

11.-12.místo

11.-12.místo

11.-12.místo

11.-12.místo

10.-12.místo

11.-12.místo

kr.soutěž I.tř.

4.-10.místo

5.-10.místo

3.-10.místo

4.-10.místo

2.-9.místo

3.-10.místo

2.-8.místo

2.-9.místo

kr.soutěž II.tř.

1.místo
2.místo
vítěz

1.-2.místo

1.místo

1.místo

1.místo

1.místo

1.místo

-

-

1.místo
2.místo
vítěz

-

-

-

KS II.tř. – kvalif.

Krajská soutěž II.tř.
kr.soutěž I.tř.
KS II.tř. – kvalif.
kr.soutěž II.tř.
KS II.tř. –
play out
reg.přebory
regiony – kvalif.

11.-12.místo

11.-12.místo

11.-12.místo

11.-12.místo

10.-12.místo

11.-12.místo

9.-12.místo

10.-12.místo

poražený

-

-

poražený

-

-

-

-

3.-10.místo

3.-10.místo

2.-10.místo

3.-10.místo

2.-10.místo

2.-9.místo

-

-

-

-

-

-

1.místo
2.místo
1 postupující

1.místo
2.místo
2 postupující

1.místo

1.místo
2.místo
1 postupující

2.-9.místo
10.místo
vítěz
1.místo

1.místo

1.místo

2.-9.místo
10.místo
vítěz
1.místo

-

-

-

-

-

*) Vítězné družstvo z divize postupuje přímo do 3.ligy; Do 3.ligy dále postoupí vítězné družstvo z kvalifikace dvou družstev, do
které budou zařazena druhá družstva z divizí těch krajů, které měly k 31.12.2016 největší počet oddílů evidovaných v ČAST.
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17.2. Divize ženy :
17.2.1. POSTUP : Vítězné družstvo postupuje do kvalifikace o postup do 2.ligy.
17.2.2. SESTUP (do regionálního přeboru) : sestupy nejsou z důvodu nenaplnění počtu družstev v soutěži.

17.3. Postup družstev z Regionálního přeboru do Krajské soutěže II.třídy :
17.3.1. Z Regionálních přeborů postupují do Krajské soutěže mužů II.třídy vítězná družstva, případně postupující z kvalifikace družstev umístěných na 2.místech, viz tabulka v bodu 17.1.
17.3.2. Postupující družstva z Regionálního přeboru ztrácí nárok na postup do Krajské soutěže II.tř.,
pokud je tato postupová soutěž prohlášena za nemistrovskou. Za nemistrovskou je prohlášena soutěž:
17.3.2.1. ve které startují neregistrování závodníci (nebo závodníci s neplatným registračním průkazem pro
nezaplacení registračních poplatků ve stanovené výši).

18. VRCHNÍ ROZHODČÍ UTKÁNÍ

:

18.1. Vzhledem k usnesení z konference ZKSST konané 7.5.2012, řídí všechna mistrovská utkání dlouhodobých soutěží řízených ZKSST vrchní rozhodčí z domácího oddílu (klubu), jenž má platnou licenci rozhodčího K, nebo licenci B a vyšší.
18.2. Není-li přítomen žádný kvalifikovaný rozhodčí, přejímají povinnosti vrchního rozhodčího vedoucí
obou družstev, přičemž vlastním řízením průběhu utkání je pověřen vedoucí domácího družstva - viz SŘ čl.
338.01.
18.3. Na konferenci ZKSST konané 7.5.2012, bylo přijato usnesení, ve kterém se říká, že vrchní rozhodčí
může být v utkání současně i hráčem.

19. MÍČKY

:

Hrát se bude celuloidovými míčky, musí jít o schválenou značku ze seznamu ITTF
(http://www.ittf.com/_front_page/ittf1.asp?category=balls) a to nejméně v kvalitě *** (tři hvězdičky).
Značku míčků pro celou sezónu, uvede oddíl (klub) na přihlášce do soutěže, bude v adresáři družstev. Případnou změnu v průběhu sezóny lze provést písemným nahlášením předsedovi STK a její platnost vstoupí
se začátkem druhé poloviny soutěže.

20. LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

:

Hráči startují v mistrovských dlouhodobých soutěžích na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.
Doporučujeme ve vlastním zájmu hráče oddílu (klubu) si nechat provést lékařskou prohlídku. (viz čl.404
SŘ, kde se říká „Závodník je povinen podrobit se jednou do roka preventivní lékařské prohlídce“).

21. JEDNOTNÉ DRESY V UTKÁNÍ

:

V souladu s ustanovením SŘ čl. 331.03 musí družstva nastoupit k utkání v jednotných dresech
s označením názvu klubu - oddílu. V průběhu utkání mohou hráči použít dres náhradní, vždy se však
musí jednat o dres oddílový či klubový. Za nedodržení tohoto ustanovení bude udělena družstvům peněžitá pokuta.

22. START ŽEN V DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍCH MUŽŮ

:

V dlouhodobých soutěžích mužů se povoluje start žen bez omezení počtu žen v mistrovském utkání.s podmínkou, že tyto ženy nesmí být v základu soupisek ligových družstev žen. Ženy budou na soupisce uvedeny až za muži (pokud nejsou na žebříčku mužů).
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23. TITUL :
Vítězná družstva DIVIZE mužů a DIVIZE žen získávají titul : Přeborník Zlínského kraje družstev mužů (žen) ve stolním tenise pro rok 2017, diplom a pohár. Vítězná družstva v KS I.třídy a v KS
II.třídy získávají diplom a pohár.

24. PŘEBORNÍCI KRAJE ZA SEZÓNU 2015 - 2016
24.1.
24.2.

M U Ž I
Ž E N Y

:
:

:

TJ DDM V A L A Š S K É M E Z I Ř Í Č Í
nebyl vyhlášen (přihlásilo se pouze jedno družstvo)

25. UPOZORNĚNÍ :
Upozorňujeme oddíly :
25.1. Veškeré potřebné tiskopisy pro soutěže jsou ke stažení na webových stránkách ČAST na adrese
http://www.ping-pong.cz/asociace/dokumenty-asociace/
25.2. 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.do 30.6.2016. Případné žádosti o převody a přechody zasílají družstva
elektronicky na karelzahradnicek@seznam.cz Spolu s žádostí je nutné uhradit poplatek dle čl.314.07 SŘ.
25.3. Žádosti o schválení hostování mládeže a žen je možno podávat podle SŘ čl. 461.

Tento rozpis schválil VV ZKSST dne 6.června 2016

Mgr. Karel Z A H R A D N Í Č E K v.r.
předseda STK ZKSST

Karel K A R L O V S K Ý v.r.
předseda VV ZKSST

