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1 )  DLOUHODOBÉ  MISTROVSKÉ  SOUTĚŽE  2017–18   : 
 

1.1.  Povinnosti pořadatelů utkání: 
 

1.1.1.  Hlášení výsledků utkání: 
 

výsledky utkání hlásit do 2 hodin po skončení  
 

- utkání – hraje-li družstvo v termínu (sobota + neděle) jen jedno utkání 

- druhého utkání – hraje-li družstvo v termínu 2 utkání  

 pouze prostřednictvím Registru ČAST (zadáním do infosystému) 
 

Za včasné nahlášení výsledků bude považováno nahlášení (při dvoukole) v neděli do 16,00 h.. 

Pokud družstvo některé utkání předehrává, hlásí výsledek do 2 hodin po utkání prostřednictvím Registru ČAST. 
 

1.1.2.  Zadávání zápisů do systému: 
 

Pořádající oddíl je povinen zadat kompletní zápis o utkání s výsledky hráčů (sady, míčky) do Registru ČAST 

nejpozději první pracovní den po utkání. 
 

1.1.3.  Zasílání zápisů o utkání: 
 

Nejpozději 1. pracovní den po utkání e-mailem na karelzahradnicek@seznam.cz, a to 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! Prosil bych raději formát PDF (vše lépe čitelné). 
 

1.2.  Zápisy o utkání: 
 

Opětovně bude důsledně vyžadováno řádné vyplnění zápisu o utkání, ve všech jeho kolonkách. Připomínám 

především – jméno vrchního rozhodčího, datum, začátek a konec utkání, na řádcích 3 – 6 a u střídajících hráčů 

jméno a příjmení (provedené střídání označte v zápise písmenem S před řádek, ve kterém je uveden zápas 

v němž došlo ke střídání - čl.129 SŘ), u podpisu zápisu vedoucími družstev též tiskacím písmem jejich jméno. 

Neúplně či špatně vyplněné zápisy budou postihovány pořádkovou pokutou.  

Vzor vyplnění zápisu o utkání je k dispozici na stránkách ČAST, na následujícím odkaze: 

https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2017/06/Vzor-vypln%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1pisu-o-

utk%C3%A1n%C3%AD-%C4%8CAST_new.pdf  
  

1.3.  Změny termínů, případně začátku utkání: 
  

Pořádající oddíl je povinen jakoukoliv změnu začátku utkání uvedeného v rozpisu ve STISu na stránkách 

http://www.ping-pong.cz/, nahlásit předsedovi STK minimálně 24 hodin předem.  
  

1.4.  Nedostavení se k utkání: 
 

Pokud se nedostaví hostující tým do 30 minut od řádného začátku utkání, má vedoucí domácího družstva 

povinnost nahlásit tuto skutečnost předsedovi STK. Pokud tato skutečnost nebude oznámena, bude v případě 

kontroly postupováno jako by se utkání neodehrálo, s důsledky pro obě družstva (vzájemné WO, pokuta 2000 

Kč / družstvo).  
  

1.5.  Hrací místnosti : 
 

Upozorňuji, že dosud nemají navedeny a schváleny hrací místnosti tyto oddíly či kluby: TJ DDM 

Val.Meziříčí, TJ Nivnice, TJ Fryšták, TJ Slavia Kroměříž, KST Vsetín, TJ Rožnov p.R., SK Slavičín, 

SKST Slušovice, Sport centrum Bylnice, ST Bílovice, TJ Holešov, T.J. Sokol Vsetín, TJ Vidče, TJ Spartak 

Hluk, TJ Sokol Horní Bečva a Orel Uherské Hradiště. Navedení do STISu proveďte nejpozději do 

zahájení soutěží!!!!! 
 

1.6.  Soupisky - upozornění 
  

Připomínáme družstvům, že při změně soupisky, ke které musí dojít i při jejím zneplatnění systémem při 

odchodu hráče (přestup, hostování), je termín na schválení nové soupisky 3 dny před utkáním. V kratší době 

před utkáním pouze po projednání s předsedou STK. 
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Každým zásahem do soupisky v Registru musí dojít k novému schvalování KSST. Je-li schválen přestup nebo 

hostování hráče z oddílu, je soupiska zneplatněna automaticky. Pozor při schvalování přestupu ve lhůtě 3 dny 

před utkáním. 
 

1.7.  Rozlosování dlouhodobých soutěží    : 
 

Rozlosování dlouhodobých soutěží řízených ZKSST se všemi provedenými (předem dohodnutými) 

změnami (změny pořadatelství utkání, změny začátků utkání) najdete ve STISu, na stránkách 

http://www.ping-pong.cz/. Do 10.září je možno provádět ještě průběžně změny. Po 10.září  budou veškeré 

případné změny avizovány ve Zpravodajích.  
 

2 ) ZPRÁVY KOMISE  MLÁDEŽE  - krajské BTM 2017-18  : 
  

1.KrBTM  se koná v sobotu 23.9.2017 v Hluku 
Časový pořad: 8,00 - 8,30  hod.  prezentace 

                          8,30 - 9,00  hod.  losování 

                          9,00  hod.           zahájení 
 

Připomínám, že vzhledem k hracímu systému je nezbytně nutné prezentovat se do 8,30 h.!!!!! Dodatečná 

prezentace nebude možná!!!!! V případě problému s dojezdem v termínu prezentace, volejte na číslo 608 

330 552 (paní Koušová). 

Pozn. : Hráči, kteří nejsou na nasazovacím žebříčku, budou dolosováni do skupin v I.stupni turnaje na pozice za 

„žebříčkovými hráči“ v pořadí ročník 2000, 2001, 2002 atd. 

Hráči, především věkových kategorií starší žactvo a dorost (2000-2004), kteří by se chtěli KrBTM 

zúčastnit a nejsou v nasazovacím žebříčku, mají možnost nejpozději 2 dny před každým turnajem 

požádat prostřednictvím svého oddílu o zařazení do tohoto žebříčku. 
  

Turnajů se mohou zúčastnit pouze hráči a hráčky s platnou registrací (musí být uvedeni v centrálním registru 

ČAST). V případě účasti hráče, který nebude mít platnou registraci a nebude uveden v registru bude oddíl 

pokutován částkou  100,-Kč.  

Na stránkách www.zksst.cz najdete nasazovací žebříček. 

 

3 ) PŘESTUPY  : 
  

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

Výběr schválených přestupů, které se týkají oddílů či klubů ZKSST. 
 

ČAST 

 z do 

KONEČNÝ  Jiří TJ Rožnov p.R. TJ DDM Val.Meziříčí  

RAČÁK  Vítězslav TJ Sokol Šarovy SK Slavičín  (ukončení přestupu  

  s návratem) 
  

ZKSST 

 z do 

PAVELČÍK  František TJ Sokol Vlčnov TJ Nivnice  

 

4 ) HOSTOVÁNÍ   : 
  

SCHVÁLENÉ  ČAST  
 z do 

VIKTORÍNOVÁ  Mich. KST Zlín KST Olomouc 

 

5 ) STŘÍDAVÝ  START   : 
  

SCHVÁLENÝ  ZKSST 
  

Příjmení, jméno  nar. v základu družstva soutěž  střídavý start v dr.         soutěž 
  

TOMANEC Lukáš 1997 ZŠ Strání  RP I.tř.  TJ ST Bystřice p.L.       KS II.tř  

 

6 ) RŮZNÉ   : 
  

6.1.  KP mládeže jednotlivců (KrBTM) : 
 

V přílohách Zpravodaje najdete Rozpis krajského přeboru mládeže jednotlivců (KrBTM), systém podle kterého 

se bude hrát, tabulku bodů pro KP mládeže, tabulku bodů přidělovaných v akcích hodnocených ZKSST v sezóně 

2017/18 pro závěrečný žebříček a tabulku bodů přidělovaných pro nasazovací žebříček pro KrBTM. 
  

6.2.  Aktivní mládež : 
  

Podmínky pro účast v krajských soutěžích – aktivní mládež, jsou dány Směrnicí ZKSST č.3/2017. Tuto směrnici 

najdete na stránkách www.zksst.cz v sekci směrnice. 
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6.3.  Seznam platných potahů : 
  

Na adrese: https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2017/04/Seznam-schv%C3%A1len%C3%BDch-

potah%C5%AF-1.4.-30.9.2017.pdf najdete seznam schválených potahů platný od 1.4.2017 do 30.9.2017.  
  

6.4.  Dotace oddílům  : 
  

Odsouhlasené dotace okresním svazům, oddílům za práci s mládeží a vratky za ostatní členy byly převedeny na 

účty svazům a na nahlášené účty oddílům či klubům.  
  

6.5.  Seznam trenérů  : 
  

Předseda TMK ZKSST vydal inovovaný seznam trenérů s platnou licencí, který je přílohou Zpravodaje. Prosím 

o provedení kontroly a nahlášení případných nesrovnalostí panu Votavovi na mailovou adresu 

Zdenek.Votava@ton.cz  

 

7 ) METODIKA  SESTAVOVÁNÍ  KRAJSKÝCH  ZEBŘÍČKŮ  : 
  

VV ZKSST schválil metodiku sestavování krajských žebříčků dospělých a mládeže pro sezónu 2017–18. Tyto 

materiály jsou přílohou Zpravodaje. 

 

 

 
P Ř Í L O H Y   : 
  

 Propozice Krajského přeboru mládeže jednotlivců (KrBTM) 

 Systém KrBTM 

 Metodika sestavování krajských žebříčků dospělých pro sezónu  2017–18 

 Metodika sestavování krajských žebříčků mládeže pro sezónu  2017–18 (včetně bodového hodnocení) 

 Seznam trenérů 

 

 

   
 
Vsetín, 6.9.2017 

 

        Michal   J A N Í K   v.r.                         Karel  Z A H R A D N Í Č E K    v.r. 

          předseda  VV  ZKSST                             předseda  STK   
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