Zlínský Krajský Svaz Stolního Tenisu
ZPRAVODAJ

č.

12 / 2017 – 18

1 ) DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2017–18 :
1.1. Opravy v adresáři (STIS):
Divize – změna značky stolů TJ Nivnice – nově JOOLA Duomat, modré
KS II.tř. – sk. A - změna značky stolů TJ Nivnice B – nově JOOLA Duomat, modré

1.2. Vkládání zápisů do STISu:
Žádám všechny, kteří zadávají zápisy do STISu, aby vyplňovali také kolonku rozhodčí.

2 ) ZPRÁVY KOMISE MLÁDEŽE - krajské BTM 2017-18 :
5.KrBTM se koná v neděli 21.1.2018 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 8,30h.!!!!! 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 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.
Výsledkové listiny z KrBTM a průběžné pořadí KP mládeže najdete na stránkách www.zksst.cz v sekci mládež.
Nasazovací žebříček najdete na stránkách nejpozději do 14.ledna 2018.

3 ) KRAJSKÉ PŘEBORY DOSPĚLÝCH - JEDNOTLIVCŮ 2018 :
KP dospělých – jednotlivců se konají v sobotu 20.ledna 2018 v Hluku. Rozpis krajského přeboru dospělých
2018 a další informace najdete ve Zpravodaji č.11 a jeho přílohách. Prosím o dodržení všech termínů, tak jak
jsou uvedeny v rozpisu přeboru.

4 ) INFORMACE KOMISE ROZHODČÍCH :
Žádáme všechny hráče, případně funkcionáře, pokud mají nějaké nesrovnalosti, případně dotazy, týkající se
pravidel ST, případně SŘ, aby své dotazy směřovali na předsedu KR paní Koušovou e-mail
dagmarakousova@seznam.cz případně m – 608 330 552. Vaše dotazy budou také využity při školení či
doškolení rozhodčích, jako oblasti, na které je potřeba se zaměřit.

5 ) RŮZNÉ :
Od 1.1.2018 má ZKSST novou fakturační adresu a nové číslo účtu 2601315584/2010. Vše najdete
na stránkách www.zksst.cz v sekci kontakt.
Vsetín 10.1.2018
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