Zlínský Krajský Svaz Stolního Tenisu
ZPRAVODAJ

č.

7 / 2018 – 19

1 ) DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2018–19 :
1.1. Opravy v adresáři (STIS):
Divize - změna vedoucího družstva SKST Slušovice, nově Jiří Res, e-mail: JRes@SWS.cz mobil: 602 465 075

1.2. Změna začátků utkání:
KST Dolní Němčí D – bude hrát nedělní utkání v 8,00 h.

1.3. Zápisy o utkání :
závady 1. a 2.kolo:
KST Dolní Němčí D – neoprávněný start hráče Robina Juráska – změna výsledku utkání KST Dolní Němčí D – TJ
Vlčnov z 4:14 na 3:15, T.J. Sokol Vsetín – TJ Nivnice B, TJ Jiskra Otrokovice C – pozdní zaslání zápisů

1.4. Povinnosti pořadatelů utkání: připomínám
1.4.1. Hlášení výsledků:
Pouze prostřednictvím Registru ČAST, a to do dvou hodin po skončení utkání. Pokud o víkendu hraje družstvo dvě
domácí utkání, výsledky obou utkání se hlásí nejpozději do dvou hodin po odehrání druhého utkání. Pozn. Nahlásit
výsledek znamená vyplnit dvě okénka, např. 10:2.
Za včasné nahlášení výsledků je považováno nahlášení (při dvoukole) v neděli do 16,00 h..

1.4.2. Zasílání zápisů o utkání:
nejpozději první pracovní den po utkání (zpravidla pondělí) pouze prostřednictvím elektronické pošty na adresu:
karelzahradnicek@seznam.cz, v jasně čitelném provedení: každé utkání (zápis) = jeden soubor, ve formátu PDF, s
názvem: název soutěže_domácí družstvo_hostující družstvo př.:
Div_TJ Jiskra Otrokovice_TJ Slavia Kroměříž
KS1_SK Spartak Hulín_Sport centrum Bylnice
KS2A_SK Slavičín B_TJ Sokol Kostelec B
KS2B_TJ Bystřice p.H. C_Orel O.N.Ves, někteří si bez problémů zvykli, někteří se ani neobtěžují.

Pozn. Skenujte vždy celý zápis, občas chybí okraje, kde se zapisuje střídání, či nejsou vidět sloupečky
s průběžným stavem, případně jména či podpisy dole. Zápisy raději pošlete řádně naskenované až
v pondělí.
1.4.3. Zápisy o utkání :
Opětovně bude důsledně vyžadováno řádné vyplnění zápisu o utkání, ve všech jeho kolonkách. Připomínám především
– začátek a konec utkání, na řádcích 3 – 6 a u střídajících hráčů jméno a příjmení, u podpisu zápisu vedoucími
družstev též tiskacím písmem jejich jméno. Neúplně či špatně vyplněné zápisy budou postihovány pořádkovou
pokutou.

1.4.4. Zadávání zápisů do systému:
Připomínám povinnost vyplňovat ve STISu na první straně také jméno a příjmení vrchního
rozhodčího!!!

2 ) ZPRÁVY KOMISE MLÁDEŽE - krajské BTM 2018-19 :
2.KrBTM se koná v sobotu 6.10.2018 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 (Zahradníček).
Pozn. : Hráči, kteří nejsou na nasazovacím žebříčku, budou dolosováni do skupin v I.stupni turnaje na pozice za
„žebříčkovými hráči“ v pořadí ročník 2001, 2002, 2003 atd.

Hráči věkových kategorií starší žactvo a dorost (2001-2005), 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.
Na stránkách www.zksst.cz najdete výsledkovou listinu z 1.KrBTM a nasazovací žebříček na 2.KrBTM.

3 ) STŘÍDAVÝ START :
SCHVÁLENÝ ZKSST
Příjmení, jméno
KRPÁLEK Martin

nar.
1999

v základu družstva
TS Komňa

soutěž
RP I.tř.

střídavý start v dr.
TJ Bojkovice

soutěž
KS II.tř.

4 ) ČESKÝ POHÁR - I.st. :
Z I.stupně Českého poháru 2018/19 postupují družstva ST AMON Kunovice a TJ Rožnov p.R.. V příloze najdete
výsledky.

5 ) RŮZNÉ :
5.1. Rozdělení míčků, které svaz obdržel od ČASTu pro mládež:
Na základě doporučení KM a KVS sjednotit míčky, se kterými se hrají MČR, BTM a KBTM, rozhodl VV ČAST, že se
tyto soutěže budou v sezóně 2018/19 hrát s míčky Joola Flash. VV ČAST zároveň rozhodl, že poskytne Krajským
svazům 5 kartónů míčků Joola Flash po 72 ks a 5 kartónů tréninkových míčků po 72ks.
VV ZKSST následně rozhodl, že pořadatelům KBTM budou postupně uvolňovány míčky na jednotlivé turnaje v počtu
45 ks na jeden turnaj, a že tréninkové míčky budou rozděleny oddílům, jejichž hráči a hráčky se zúčastňovali v loňské
sezóně KBTM. Jako kritérium pro rozdělení pak byl určen počet účastí hráčů a hráček jednotlivých oddílů či klubů na
KBTM, přičemž bylo rozhodnuto o minimálním počtu míčků pro oddíl či klub 10 ks.
Tréninkové míčky byly většinou předány již na 1.KBTM v Hluku a to následovně:
Oddíl či klub
počet míčků
převzal/a
T.J. Sokol Vsetín
60
Libor Krčmář
KST Zlín
59
Aleš Vranka
TJ Sokol Kostelec
39
Martin Karal
TJ Bystřice p.H.
34
Stanislav Ostatek
ST AMON Kunovice
27
Petr Bureš
TJ Sokol Újezdec-Těšov
26
Pavel Lekeš
TJ Holešov
19
Leona Hlobílková
TJ Jiskra Otrokovice
17
Lukáš Mareš
TJ Nivnice
15
Roman Kouša
SK Slavičín
15
Zbyněk Jančařík
KST Hluk
14
Vladislava Michalčíková
TJ Sokol Mysločovice
14
zatím NEVYZVEDNUTO
SK Slopné
11
Bohuslav Šůstek
TJ Rožnov p.R.
10
zatím NEVYZVEDNUTO
Přidělené míčky jsou určeny výhradně pro tréninkové hodiny mládeže!!!

5.2. Změna termínu KP družstev mládeže:
Vzhledem ke změnám v termínové listině ČASTu, musel být opětovně změněn termín KP družstev mládeže. Doufám,
že už na definitivní termín sobotu 4.5.2019. V příloze Zpravodaje najdete opravenou termínovou listinu platnou
k 2.10.2018. Změny jsou označeny červeně.

5.3. Dotační výzva MŠMT - MŮJ KLUB 2019 (informace ČASTu):
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Výzvu MŮJ KLUB 2019 k podání žádostí o poskytnutí dotace
na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let. (Informace najdete na https://www.pingpong.cz/dokumenty/msmt-zverejnilo-dotacni-vyzvu-muj-klub-2019/ )
Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí
a mládeže.
Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz). Systém bude aktivován nejpozději od
pondělí 8. října. Termín pro podání žádostí je stanoven na 31. října 2018.
Pro zjednodušení a zrychlení administrace této Výzvy doporučujeme žadatelům, aby pro stanovení požadované výše
dotace použili KALKULAČKU MŮJKLUB, která slouží k výpočtu maximální výše dotace na základě údajů o
členské základně žadatele o dotaci.

5.4. Seznam schválených potahů :
Na adrese: https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2018/10/LARC_2018B.pdf najdete seznam schválených
potahů platný od 1.10.2018 do 31.3.2019.

6 ) POKUTY :
KST Zlín
KST Dolní Němčí D
T.J. Sokol Vsetín

- účast hráče Robina Pištínka bez platné registrace na 1.KrBTM…………………. 100,- Kč
- neoprávněný start hráče Robina Juráska v utkáních 1. a 2.kola…………………. 600,- Kč
- pozdní zaslání zápisů o utkáních (1. a 2.kolo) …………………………………... 200,- Kč

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

PŘÍLOHY :
• I.stupeň Českého poháru 2018-19 – výsledky
• Termínová listina ZKSST k 2.10.2018

Vsetín, 2.10.2018

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.

