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Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok  
přeje všem VV ZKSST. 

 
 

1 )  DLOUHODOBÉ  MISTROVSKÉ  SOUTĚŽE  2017–18   : 
 

1.1.  Zápisy o utkání  : 
 

12.kolo - závady :  

KST Vsetín B – TJ Fryšták – pozdní zaslání zápisu o utkání,  

ST AMON Kunovice C – TJ ST Bystřice p.L.  – pozdní nahlášení výsledku,  

KST Dolní Němčí D – T.J. Sokol Vsetín – obě družstva nenastoupila v jednotných dresech. 
  

1.2.  Změna v adresáři (STIS)  : 
 

TJ Slavia Kroměříž – změna míčků – nově Joola Flash*** 40+ 
  

1.3.  Povinnosti pořadatelů utkání: 

1.3.1.  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). 



2 ) PŘESTUP   : 
  

SCHVÁLENÉ  ZKSST  
 z do 

PUSTĚJOVSKÝ Stanislav TJ Rožnov p.R. TJ DDM Val.Meziříčí 

 

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

4.KrBTM  se koná v sobotu 16.12.2017 ve Slavičíně 
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 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, 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 v sekci mládež, najdete výsledkové listiny z prvních tří turnajů, průběžné pořadí a 

nasazovací žebříček na 4.KrBTM. 

 

4 )  KRAJSKÉ  PŘEBORY  DOSPĚLÝCH  -  JEDNOTLIVCŮ  2018  : 
  

KP dospělých – jednotlivců se konají v sobotu 20.ledna 2018 v Hluku. Přebor není v kategorii mužů volnou 

soutěží. Zúčastnit se ho mohou hráči uvedení na základech družstev hrajících soutěže řízené ČAST 

případně ZKSST a po 6 hráčích, které mohou nominovat jednotlivé ReSST.  
ZKSST stanovil minimální závazné počty účastníků Přeboru mužů pro oddíly a kluby, hrající dlouhodobé 

soutěže řízené ČAST (od 2.ligy níže) a krajským svazem, které jsou uvedeny v příloze Zpravodaje (Kvóty 2018). 

Hráči nominovaní jednotlivými oddíly či kluby, musí být hráči základu družstev. Oddíly či kluby, které 

nezajistí účast svých hráčů na Přeborech kraje, budou potrestány pořádkovou pokutou 400,- Kč za 

jednoho nezúčastněného hráče. Hráče základu nižšího družstva (např. „C“ dr.) lze v nominaci nahradit hráčem 

základu vyššího družstva („A“ či „B“ dr.). 

Rozpis krajského přeboru dospělých 2018 je součástí Zpravodaje. Prosím o dodržení všech termínů, tak jak 

jsou uvedeny v rozpisu přeboru.  
 

5)  POKUTY  : 
  

KST Vsetín - pozdní zaslání zápisu o utkání B dr. (12.kolo)  ……………………………... 150,- Kč 

ST AMON Kunovice - pozdní nahlášení výsledku 12.kolo – C dr.………………………………….. 100,- Kč 

KST Dolní Němčí - nenastoupení k utkání v jednotných dresech D dr. (12.kolo)  ………………. 100,- Kč 

T.J. Sokol Vsetín - nenastoupení k utkání v jednotných dresech (12.kolo)  …………………….. 100,- Kč 
 

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

Připomínám termín na zaplacení pokut za první polovinu soutěžního období - nejpozději do 

20.12.2017 na účet ZKSST.  

 

6 ) INFORMACE  KOMISE  ROZHODČÍCH  : 
  

V příloze Zpravodaje najdete Zprávu KR ZKSST č.4/2017-18. V této Zprávě najdete informace především o 

nedostatcích, které byly zjištěny při kontrolách mistrovských utkání řízených ZKSST. 

 

 

 

 

 

http://www.zksst.cz/


P Ř Í L O H Y   : 
•  Rozpis krajského přeboru dospělých 2018 

•  Kvóty 2018 – příloha rozpisu KP dospělých 2018 

•  Zpráva komise rozhodčích ZKSST č.4 / 2017-18 

 
 

 

 
Vsetín, 13.12.2017 

 

 

        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   

 

 


