
ZLÍNSKÝ  KRAJSKÝ  SVAZ  STOLNÍHO  TENISU 

 

Směrnice ZKSST č. 3/2017 
 

Podmínky pro účast v krajských dlouhodobých soutěžích – aktivní mládež 

 

VV ZKSST upravuje čl. 322.01 c) SŘ: 
 

Přihlášená družstva mužů, která mají právo startovat v dlouhodobých soutěžích řízených ZKSST, 

musí splňovat tyto podmínky:  

Oddíl (klub) musí mít zaregistrovány aktivní hráče věkové kategorie mládeže (ml.žactvo, 

st.žactvo, dorost): 

      - při účasti jednoho a více družstev v soutěžích uvedených v tomto článku nejméně 4 hráče. 
 

Hráč, aby byl považován za aktivního, musí splnit alespoň jednu ze tří možností: 

1. Alespoň 50% startů v dlouhodobé soutěži družstev (v soutěžích dospělých nebo mládeže). 

2. Alespoň tři starty na jednorázových soutěžích – regionální přebory jednotlivců, BTM         

(krajské i republikové), jednorázové přebory družstev. 

3. Start na M-ČR, nebo na žebříčkovém turnaji ČR nebo na kontrolním turnaji ČR. 
 

Nevztahuje se na družstva oddílu, jehož družstvo v dané sezóně startuje v ligových soutěžích. 

 

VV ZKSST doplňuje čl. 322.02 SŘ: 

Plnění předepsaných podmínek dle touto směrnicí upraveného čl. 322.01 c) SŘ kontroluje KM 

ZKSST vždy po skončení příslušné sezóny. Oddílům a klubům, u kterých nebude k dispozici 

dostatek podkladů pro vyhodnocení aktivní mládeže, bude po skončení sezóny zaslán dotazník, ve 

kterém oddíly uvedenou, který bod a jakým způsobem, hráči uvedení v dotazníku splnili. Oddíl 

doloží plnění předepsaných podmínek do 30.4. na e-mail předsedy KM. V případě nesplnění 

tohoto ustanovení bude oddíl potrestán pořádkovou pokutou.  

Pokuta za nesplnění těchto podmínek je 1000,-Kč za jednoho hráče. (Zvýšení navrženo na 

konferenci konané 28.dubna 2014 a následně projednáno a schváleno ve VV ZKSST). 

KM ZKSST vydá 1.5. seznam oddílů s určenou výší pokuty. Oddíl je povinen uhradit na účet 

ZKSST do 31.5. určenou pokutu. Při nezaplacení pokuty do daného termínu bude oddílu 

zastavena činnost.  

 

VV ZKSST doplňuje čl. 322.03 SŘ: 

Nevztahuje se na plnění podmínek dle touto směrnicí upraveného čl. 322.01 c) SŘ, tj. výjimky 

nebudou udělovány.  

 

 

Schváleno: VV ZKSST dne 5.6.2017  

Platnost: ode dne schválení  

 

 


