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1 )  DLOUHODOBÉ  MISTROVSKÉ  SOUTĚŽE  2017–18   : 
 

1.1.  Zápisy o utkání  : 
 

13. a 14.kolo - závady :  

TJ Nivnice - KST Vsetín B – družstvo hostů nastoupilo bez soupisky,  

KST Dolní Němčí D – TJ Sokol Šarovy B – družstvo hostů nastoupilo bez soupisky, při kontrole bylo zjištěno, 

že není řádně veden zápis o utkání (v zápise nebylo v době kontroly uvedeno 6 výsledků již odehraných zápasů), 

pozdní zaslání zápisu o utkání a nezadání zápisu o utkání v termínu do STISu,  

TJ Sokol Morkovice - TJ Rožnov p.R. B – družstvo domácích nastoupilo bez soupisky,  

Orel Uherské Hradiště – SK Slavičín B - pozdní zaslání zápisu  o utkání. 
 

15. a 16.kolo – bez závad  
  

1.2.  Opravy v adresáři (STIS): 
 

Divize – změna vedoucího družstva SK Spartak Hulín – nově Radek Mikulík 
 

1.3.  Vkládání zápisů do STISu: 
 

Opětovně žádám všechny, kteří zadávají zápisy do STISu, aby vyplňovali také kolonku rozhodčí. Od 

příští sezony bude bráno jako neúplně vyplněný zápis ve STISu. 
 

2 )  KRAJSKÉ  PŘEBORY  MUŽŮ  A  ŽEN  2018  : 
 

Výsledkovou listinu najdete na stránkách svazu. 

Chtěl bych poděkovat pořadatelům za vzornou přípravu hracích prostor, rozhodčím, které turnaj řídily 

za hladký průběh turnaje, rozhodčím u stolu za výpomoc při rozhodování a všem účastníkům za jejich 

účast a předvedené výkony.  
 

3 )  NOMINACE   NA   MČR   MUŽŮ   A   ŽEN   : 
  

Na základě výsledků KP dospělých byli nominováni na  Mistrovství ČR mužů a žen – jednotlivců pro rok 2018, 

které bude uspořádáno v Praze ve dnech 2.- 4.3.2018: 
  

Muži Náhradníci 

1. David Oharek (KST Zlín) N1  Vratislav Oslzla (1.TTV Schwarzenberg) 

2. David Hladil (TJ DDM Val.Meziříčí) N2  Bronislav Klůj (TJ Holešov) 

3. Štefan Sagáčik (KST Vsetín) N3  Jiří Brázdil (TJ Slavia Kroměříž) 

4. Libor Slováček (KST Vsetín) N4  Marcel Smetana (TJ Nivnice) 
  

Ženy Náhradníci 

1. Simona Tydlačková (T.J. Sokol Vsetín) N1  Kateřina Ďuláková (KST Zlín) 

2. Tatiana Téglová (TJ DDM Val.Meziříčí) N2  Klára Malíková (KST Hluk) 
  

Pozn.: Hráčka Michaela Viktorinová (KST Zlín) je nominována přímo (základ 1.ligy). 

 

4 ) PŘESTUP   : 
  

SCHVÁLENÝ  ZKSST  

 z do 

HRDINA Jan SK Spartak Hulín TJ Chropyně 

 

 

 



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

6.KrBTM  se koná v sobotu 10.2.2018 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 (Karel 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.   
  

Výsledkové listiny z KrBTM, průběžné pořadí KP mládeže a nasazovací žebříček najdete na stránkách 

www.zksst.cz  v sekci mládež. 

 

6 )  INFORMACE  Z  ČAST  : 
  

6.1.  Doškolení trenérů všech licencí při MČR v Praze.  
 

TMK ČAST pořádá při příležitosti konání MČR dospělých v sobotu 3. 3. 2018 mezi 13,00 a 18,00 hodinou v 

hale Oaza doškolení trenérů všech licencí. Součástí doškolení bude i sledování vybraných zápasů na této 

vrcholné domácí akci. Program semináře bude ještě upřesněn. Zájemci o tuto akci, ať se přihlásí do 20. 2. 2018 

na e-mailovou adresu vedoucího akce Jiřího Pischela: pischeljiri@seznam.cz. 
 

Ing. Marta Novotná, předsedkyně TMK ČAST 
 

V příloze Zpravodaje najdete pozvánku na výše uvedenou akci se všemi potřebnými informacemi. 
 

6.2.  Termíny školení a seminářů rozhodčích.  
 

V příloze Zpravodaje najdete Termínovou listinu školení a seminářů rozhodčích v roce 2018, které pořádá 

ČAST.  

 

7 )  POKUTY  : 
  

KST Vsetín - start B dr. v utkání bez soupisky (14.kolo)  ………………………………… 100,- Kč 

 - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč – B dr.) ………………………………… 400,- Kč 

TJ Sokol Šarovy - start B dr. v utkání bez soupisky (14.kolo)  ………………………………… 100,- Kč 

 - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč – A dr.) ………………………………… 400,- Kč 

KST Dolní Němčí - řádně nevedený zápis o utkání D dr. (14.kolo) ……………………………... 300,- Kč 

 - nezadání zápisu o utkání D dr. do STISu v termínu (14.kolo) ……………… 100,- Kč 

 - pozdní zaslání zápisu o utkání D dr. (14.kolo) o 2 dny …………………….. 150,- Kč 

 - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč – A dr.) ………………………………… 400,- Kč 

TJ Sokol Morkovice - start v utkání bez soupisky (14.kolo)  ………………………………………. 100,- Kč 

 - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč) …………………………………………   400,- Kč 

Orel Uherské Hradiště - pozdní zaslání zápisu o utkání (14.kolo) o 1 den …………………………… 100,- Kč 

TJ Vidče - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč) ………………………………………… 400,- Kč 

Sportcentrum Bylnice - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč) …………………………………………   400,- Kč 

TJ Fryšták - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč)…………………………………………. 400,- Kč 

TJ Sokol H.Bečva - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč) ………………………………………… 400,- Kč 

TJ Sokol Kostelec - neúčast na Přeborech kraje (2 hráči – A dr., 1 hráč – B dr.) ……………….. 800,- Kč 

TJ Sokol Mysločovice  - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč) ………………………………………… 400,- Kč 

TJ Sokol Vlčnov - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč) ………………………………………… 400,- Kč 

TJ ST Bystřice p.L. - nepřihlášení hráčky na KP v termínu přihlášek …………………………….. 100,- Kč 

SK Spartak Hulín - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč – A dr.)…………………………………. 400,- Kč 

TJ DDM Val.Meziříčí - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč – A dr.) ………………………………… 400,- Kč 

KST Zlín  - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč – A dr.) ………………………………… 400,- Kč 

TJ Jiskra Otrokovice  - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč – A dr.) ………………………………… 400,- Kč 

TJ Rožnov p.R. - neúčast na Přeborech kraje (2 hráči – A dr., 1 hráč – B dr.) ……………….. 800,- Kč 

SK Slavičín  - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč – B dr.) ………………………………… 400,- Kč 

SK Újezd - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč) ………………………………………… 400,- Kč 
 

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

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


8 ) INFORMACE  KOMISE  ROZHODČÍCH  : 
 

V příloze Zpravodaje najdete Zprávu KR ZKSST č.5/2017-18. V této Zprávě najdete informace pro trenéry, 

vedoucí výprav, doprovod, případně rodiče o správném hráčském oblečení při utkáních a turnajích. 

 

 

 

P Ř Í L O H Y   : 
•  Pozvánka na doškolení trenérů všech licencí - Praha 

•  Termínová listina školení a seminářů rozhodčích v roce 2018 - ČAST 

•  Zpráva komise rozhodčích ZKSST č.5 / 2017-18 

•  Stav pokut k 24.1.2018 

 

 
 

 
Vsetín 6.2.2018 

 

 

 

        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   

 


