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1 )  DLOUHODOBÉ  MISTROVSKÉ  SOUTĚŽE  2017–18   : 
 

1.1.  Povinnosti pořadatelů utkání: připomínám 
 

1.1.1.  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. Pozn. Nahlásit 

výsledek znamená vyplnit dvě okénka, např. 10:2. 

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

1.1.2.  Zasílání zápisů o utkání: 
 

nejpozději první pracovní den po utkání (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, s názvem: název soutěže_domácí družstvo_hostující družstvo př.:  

Div_TJ Fryšták_KST Dolní Němčí 

KS1_TJ Sokol Kostelec_TJ Rožnov p.R. 

KS2A_TJ Sokol Kostelec B_TJ Spartak Hluk 

KS2B_T.J. Sokol Vsetín_TJ Sokol Šarovy B,   někteří si bez problémů zvykli, někteří se ani neobtěžují. 

Pozn. Prosil bych raději formát PDF (lépe čitelné). Skenujte celý zápis, občas chybí okraje, kde se 

zapisuje střídání, či nejsou vidět sloupečky s průběžným stavem, případně jména či podpisy dole. 

Zápisy raději pošlete naskenované až v pondělí, než nafocené, ty jsou většinou mizerně nebo téměř 

úplně nečitelné. Ve Zpravodaji č.5 máte v bodu 1.2. odkaz na správné vyplnění zápisu – žádám 

všechny o rozkliknutí a „prostudování“ jak se má správně vyplňovat zápis. Ze všech zaslaných zápisů 

byly pouze tři, které byly zhotoveny dle uvedeného vzoru. 
  

1.2.  Hrací místnosti : 
 

Upozorňuji, že dosud stále nemá navedenu a schválenu hrací místnost Sportcentrum Bylnice. Připomínám, že 

navedení do STISu mělo být provedeno nejpozději do zahájení soutěží!!!!! 

 

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

2.KrBTM  se koná v sobotu 7.10.2017 ve Vsetíně 
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 8,30h.!!!!! Dodatečná prezentace 

nebude možná !!!!! V případě problému s dojezdem v termínu prezentace, volejte na číslo 736 769 639 (Zahradníček). 

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

v nasazovacím žebříčku, mají možnost před každým turnajem požádat prostřednictvím svého oddílu o zařazení 

do tohoto žebříčku. 
 

Turnajů se mohou zúčastnit pouze registrovaní hráči a hráčky (musí být uvedeni v centrálním registru ČAST). 

V případě účasti hráče, který nebude uveden v registru bude oddíl pokutován částkou  100,-Kč.   

Na stránkách www.zksst.cz najdete výsledkovou listinu z 1.KrBTM a nasazovací žebříček na 2.KrBTM. 

 

3 ) ČESKÝ  POHÁR   2017 - 18  : 
  

Do I.stupně Českého poháru se přihlásila družstva mužů TJ DDM Valašské Meziříčí B, TJ Rožnov p.R., ST AMON 

Kunovice, Sokol Jasenná, KST Vsetín B a TJ Slavia Kroměříž – soutěž bude odehrána po dohrání dlouhodobých 

soutěží.  

 

mailto:karelzahradnicek@seznam.cz
http://www.zksst.cz/


4 )   INFORMACE   Z    ČAST  : 
  

V příloze Zpravodaje najdete: 

- Směrnici ČAST č.3/2017 – Podmínky pro udělování a prodlužování trenérských licencí 

 

 

 

 

P Ř Í L O H A   : 
  

 Směrnice ČAST č.3/2017 – Podmínky pro udělování a prodlužování trenérských licencí 

 

 

 

 
Vsetín, 25.9.2017 

 

 

        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   

 

 


