Zlínský Krajský Svaz Stolního Tenisu
č.

ZPRAVODAJ

1 / 2018 – 19

1 ) DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE 2018-19 :
1.1. Rozpis dlouhodobých soutěží 2018-19 :
V příloze najdete Rozpis dlouhodobých soutěží 2018-19.

1.2. Přihlášky do dlouhodobých soutěží 2018 - 19 :
Oddíly (kluby), jejichž družstva jsou oprávněna k účasti, vyplní přihlášku v registru ČAST v sekci klub –
družstva klubu – přihláška do soutěže.
S přihláškou může oddíl oznámit své požadavky na losování (např. na stejný či opačný los s dalšími družstvy
oddílu atp.). Uzávěrka přihlášek je 30.června 2018,
Důrazně připomínáme, že nepřihlášená družstva do vyhlášeného termínu ztrácejí nárok na start
v mistrovské soutěži !!! Doporučujeme podat přihlášky v předstihu.

1.3. Převody místa v soutěži
Divize
KS II.tř.

:

z KST Zlín C
z TJ Bystřice p.H. B

do SKST Slušovice
do TJ Sokol Morkovice

1.4. Míčky :
Hrát se bude plastovými míčky, musí jít o schválenou značku ze seznamu ITTF
https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2018/02/Balls_2018_11.pdf a to nejméně v kvalitě *** (tři hvězdičky).
Je nutno uvést i druh (např. DHS 40+, Joola Super-P, atd.). Značku míčků pro celou sezónu, uvede oddíl (klub)
na přihlášce do soutěže, bude v adresáři družstev. Případnou změnu lze provést písemným nahlášením
předsedovi STK k 15.9.2018 a k 1.1.2019.

1.5. Vklady do dlouhodobých soutěží :
Výše startovného v krajských dlouhodobých soutěžích :





DIVIZE Mužů : 500 Kč za 1 družstvo
DIVIZE Ženy : bez vkladu

KRAJSKÉ SOUTĚŽE MUŽŮ I. a II. tř: 300 Kč za 1 družstvo
Vklad do soutěže uhraďte bezhotovostním stykem nebo poštovní poukázkou do 30.6.2016. Bez úhrady vkladu
nebude žádné družstvo přijato do soutěže. Číslo účtu:

ZKSST č. 2601315584 / 2010 (Fio banka)
Pokuty budou hrazeny oddíly či kluby ve dvou termínech, a to k 31.12.2018 a k 31.5.2019.

1.6. Přestupy :
Žádám všechny, kteří podávají přestup, aby si řádně prostudovali přestupní řád.
Upozorňuji především na článek 455.02, kde se říká:
Příslušný svazový orgán
- zamítne přestup, který nebude doručen do 10 dní od zadání v Registru ČAST. V případě zaplacení
přestupního poplatku se tato lhůta prodlužuje na 20 dní.
Přestupní lístky zasílejte e-mailovou poštou na adresu předsedy STK.

1.7. Hrací místnosti :
Schvalování hracích místností probíhá výhradně prostřednictvím registru ČAST. Veškeré údaje uvádějte přesně
(např. nezaokrouhlené rozměry).
Jestliže dojde v hrací místnosti ke změnám proti schváleným údajům, je pořadatel utkání povinen zajistit si
prostřednictvím registru ČAST potvrzení se změněnými údaji. Za správnost všech údajů na „potvrzení“
zodpovídá pořadatel utkání.
Nemá-li pro některé utkání družstvo k dispozici svoji schválenou a nahlášenou hrací místnost, je nutno nahlásit
náhradní hernu nejméně 4 dny předem e-mailem soupeři a předsedovi STK.

1.8. Krajské žebříčky 2018 :
Krajské žebříčky dospělých jsou přílohou Zpravodaje.

1.9. Další informace :
Podle Soutěžního řádu je možno provést převod místa v soutěžní třídě (čl. 313.02, 314.07) nebo přechod
družstva (čl. 313.01) v době od 1.6.2018 do 30.6.2018. Případné žádosti o převody a přechody zasílají družstva
na adresu předsedy STK. Spolu s žádostí je nutné uhradit poplatek dle čl.314.07 SŘ.
Družstva zadají do 15.9.2018 do Registru ČAST soupisky svých družstev, s údaji požadovanými v Registru.

1.10. Aktivní mládež :
VV ZKSST vydal Směrnici č.3/2017, která stanovuje podmínky pro účast v krajských dlouhodobých soutěžích
družstev. Znění této směrnice najdete na stránkách www.zksst.cz v sekci dokumenty - směrnice.

1.11. Registr :
Opětovně připomínám, že výměna fotografií je možná od 1. do 15.6.. Zároveň žádám všechny, aby zkontrolovali
adresy uvedené u jednotlivých členů oddílu v registru, vzhledem k tomu, že se bude provádět kontrola
s registrem obyvatel a hrozí vyřazení těch, kde údaje nebudou souhlasit.

1.12. Ekonomická pravidla ZKSST :
Vzhledem k tomu, že opakovaně dochází k mnohdy obtížnému dešifrování plateb na účet ZKSST, najdete
v příloze ekonomická pravidla, která budou všechny oddíly či kluby používat při všech platbách na účet
svazu. Pro některé ještě připomínám, že od 1.1.2018 má ZKSST nové číslo účtu, viz bod 1.5. tohoto
Zpravodaje. Proto všechny žádám, aby žádné platby neposílali na jiný než uvedený účet.

2 ) ZPRÁVY KOMISE MLÁDEŽE :
2.1. Krajské žebříčky mládeže :
V přílohách najdete podklady pro tvorbu žebříčků mládeže a žebříčky mládeže za sezónu 2017 -18.

2.2. Věkové hranice mládeže pro sezónu 2018/19 :
dorost:
starší žactvo:
mladší žactvo:
nejmladší žactvo:

narozeni
narozeni
narozeni
narozeni

1.1. 2001 – 31.12.2003
1.1. 2004 – 31.12.2005
1.1. 2006 – 31.12.2007
1.1. 2008 a mladší

3 ) ZPRÁVA TMK ZKSST :
Školení a doškolení trenérů licence D
VV ZKSST projednal na své schůzi následující zprávu TMK:
Vzhledem k tomu, že se i po prodloužení termínu přihlášek do 31.5.2018 přihlásilo 15 zájemců na školení
trenérů licence D a jen 6 zájemců o licenci C, rozhodl VV uspořádat školení trenérů a doškolení trenérů licence
D a to v sobotu 15.9.2018 ve spolupráci s TJ Bystřice pod Hostýnem v herně stolního tenisu TJ Bystřice pod
Hostýnem. Přesný program školení vydá TMK v průběhu měsíce srpna 2018.
Zájemci o školení trenérů licence C se mohou zúčastnit školení ve Vyškově ve dnech 15.-17.6.2018.
Informace najdete na https://goo.gl/G5FMGH

4 ) ZPRÁVA KR ZKSST :
Školení a doškolení rozhodčích licence K
Školení a doškolení rozhodčích licence K proběhne ve dnech 16.6.2018 (doškolení) a 23.6.2018 (školení) –
předběžně ve Zlíně, Hradská 854, zasedací místnost ČUS, 2. patro. Bližší informace naleznete v příloze
Zpravodaje, Zpráva komise rozhodčích č.6 / 2017-18. Zde také najdete seznam rozhodčích licence K, kterým
licence v roce 2018 končí. Připomínám, že vedoucí družstev, která hrají soutěže řízené ZKSST musí být
rozhodčí s licencí „K“.

5 ) POKUTY :
Dosud nemají uhrazeny pokuty oddíly či kluby Sportcentrum Bylnice

(zaplacena pouze část), TJ
Sokol Horní Bečva, TJ Sokol Šarovy a KST Vsetín. Termín byl 31.5.2018.

Výše uvedeným oddílům zastavuje VV ZKSST od 1.6.2018 činnost.

6 ) ZPRÁVY Z ČAST :
GDPR a Registr ČAST :
Dobrý den,
v příloze posílám průvodní dopis k GDPR a vzorový formulář – souhlas se zpracováním osobních údajů.
Formulář i průvodní dopis lze stáhnou na úvodní stránce Registru (jsou také přílohou tohoto Zpravodaje).
Předejte, prosím, informace nižším svazům a oddílům v rámci Vaší působnosti.
Jde o první krok k povinným úkonům k novému zákonu.
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Miroslav Henžel
Registrační a informační
komise ČAST

PŘÍLOHY :
•
•
•
•
•
•
•
•

Krajské žebříčky - dospělí
Krajské žebříčky mládeže
Krajské žebříčky mládeže – tvorba
Rozpis dlouhodobých soutěží mužů a žen řízených ZKSST 2018/19
Informace k GDPR
Vzorový formulář k souhlasu
Ekonomická pravidla ZKSST
Zpráva KR ZKSST č.6 / 2017-18

Vsetín, 7.6.2018

Michal J A N Í K v.r.
předseda VV ZKSST

Karel Z A H R A D N Í Č E K
předseda STK

v.r.

