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Z P R A V O D A J      č.  9 / 2017 – 18 
 

 

 

 

1 )  DLOUHODOBÉ  MISTROVSKÉ  SOUTĚŽE  2017–18   : 
 

1.1.  Nedostavení se k utkání : 
 

V 9.kole KS II.tř. sk.B se neodehrálo utkání TJ Sokol Šarovy B - TJ Rožnov p.R. B z důvodu nedostavení se 

družstva hostů k utkání (zjištěno při kontrole utkání). Utkání bylo kontumováno ve prospěch domácího družstva, 

hostům byla udělena pokuta.  
  

1.2.  Zápisy o utkání : 
 

4.kolo - závady :  

SKST Slušovice – ST Bílovice - neuvedena tiskacím písmem jména vedoucích družstev 
8. a 9.kolo - závady :  

TJ Nivnice – TJ Bystřice p.H. - pozdní nahlášení výsledku utkání, TJ Vidče – TJ Spartak Hluk, TJ Vlčnov – 

pozdní zaslání zápisů 
 

Střídání v utkání značíme vždy na levý okraj zápisu, i pokud jde o střídání v družstvu 

hostů!!! Střídání, označíme písmenem S. Není potřeba dělat žádné hvězdičky či podobné 

znaky. U střídajícího hráče napíšeme příjmení a jméno.  Pokud to takto provedete, není 

potřeba nic víc psát dole do poznámek. 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. Informaci předejte především těm, kteří zápis o utkání 

vyhotovují. 

Opakovaně všechny žádám o zasílání zápisů ve formátu PDF (lépe čitelné). Ve formátu 

jpg. jsou zápisy špatně čitelné a po zvětšení se většinou písmo úplně „rozsype“, takže 

nejsou čitelné téměř vůbec. Zápisy raději pošlete naskenované (v PDF) až v pondělí, než 

nafocené, ty jsou rovněž většinou mizerně nebo téměř úplně nečitelné.  
 

2 ) ZPRÁVY KOMISE  MLÁDEŽE  : 
  

V příloze Zpravodaje najdete propozice na kemp regionálního výběru olympioniků Jihomoravského a Zlínského 

kraje, který se bude konat ve dnech 2.-3.prosince 2017 ve Strážnici. Kempu se mohou zúčastnit všichni zájemci 

z řad dětí nar. 2008 - 2010. Žádám pracovníky regionálních svazů, aby tuto informaci předali také do všech 

oddílů pracujících s mládeží ve svých regionech. Přihlášky se zasílají do 27.11.2017.    

 

3 ) PŘESTUP   : 
  

SCHVÁLENÝ  ZKSST  
 z do 

HOLÍK Alois TJ Sokol Šarovy TJ Holešov 

 

4 ) INFORMACE  TRENÉRSKO  METODICKÉ  KOMISE  : 
  

V příloze Zpravodaje najdete Zprávu TMK ZKSST č.2/2017. V této Zprávě najdete seznam všech licencí trenérů 

našeho kraje, seznam propadlých licencí D, seznam platných licencí trenérů, kteří nejsou zaregistrováni 

v oddílech (nemají zaplacen evidenční poplatek) a seznam platných licencí trenérů, kteří přešli do jiných krajů. 

TMK ZKSST tímto žádá všechny oddíly a kluby o kontrolu předložené zprávy. V případě nesrovnalostí 

informujte předsedu TMK ZKSST pana Zdeňka Votavu, m – 725 278 207, e-mail: zdenek.votava@ton.cz  

 

 

 

mailto:zdenek.votava@ton.cz


5 ) INFORMACE  KOMISE  ROZHODČÍCH  : 
  

V příloze Zpravodaje najdete  

Zprávu KR ZKSST č.2/2017-18. V této Zprávě najdete informace o školení a doškolení rozhodčích licence K, 

která proběhla koncem září ve Zlíně a v Uherském Hradišti a informaci o chybějících licencích některých 

vedoucích družstev (tak jak to požaduje Rozpis dlouhodobých soutěží družstev v bodu 11.3.). Přílohou této 

Zprávy je aktualizovaný seznam rozhodčích licence K. Předsedkyně KR ZKSST paní Koušová prosí všechny 

oddíly, vedoucí družstev, rozhodčí, hráče a členy oddílů o kontrolu a zpětnou vazbu na KR pro případnou opravu 

do 30.11.2017. 

Zprávu KR ZKSST č.3/2017-18, která se týká některých „problémů“, které se opakovaně vyskytují z pohledu 

rozhodčích na KrBTM (doporučuji k přečtení především účastníkům KrBTM z řad hráčů, trenérů, případně 

doprovodu). 

 

6 )  POKUTY  : 
  

SKST Slušovice - neúplně vyplněný zápis (4.kolo) ……………………………...................... 100,- Kč 

TJ Rožnov p.R. - nedostavení se B dr. k utkání (9.kolo) …………………………………….  800,. Kč   

TJ Nivnice - pozdní nahlášení výsledku utkání (9.kolo) ……………………………….. 100,. Kč   

TJ Vidče - pozdní zaslání zápisů o utkáních (8. a 9.kolo) ……………………………  200,. Kč   
 

Udělené pořádkové pokuty budou oddíly či kluby hrazeny souhrnně po skončení 1.poloviny soutěže.  

 

 

 

 

 
P Ř Í L O H Y   : 
•  Propozice kempu Hledáme budoucí olympioniky – regionální výběr JM a ZL 

•  Zpráva TMK ZKSST č.2/2017 

•  Zpráva KR ZKSST č.2/2017-18 

•  Příloha Zprávy KR ZKSST č.2/2017-18 (seznam trenérů licence K) 

•  Zpráva KR ZKSST č.3/2017-18 

•  Dosavadní výše pokut k 15.11.2017 

 
 

 

 
Vsetín 16.11.2017 

 

 

        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   

 

 

 

 


