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1 )  DLOUHODOBÉ  MISTROVSKÉ  SOUTĚŽE  2018–19   : 
 

Zápisy o utkání : 
 

Střídání v utkání značíme vždy na levý okraj zápisu, i pokud jde o střídání v družstvu hostů!!! 

Střídání označíme písmenem S, není potřeba dělat žádné hvězdičky či podobné znaky. U střídajícího 

hráče napíšeme příjmení a jméno. Pokud to takto provedete, není potřeba nic víc psát dole do 

poznámek. Odkaz na správné vyplnění zápisu máte níže. Žádám všechny o rozkliknutí a prostudování 

jak se má správně vyplňovat zápis. Informaci předejte především těm, kteří zápis o utkání vyhotovují. 

Zároveň všechny žádám o zasílání zápisů ve formátu PDF (viz Rozpis soutěže bod 14.3.).  
Vzor vyplnění zápisu o utkání je k dispozici na stránkách ČAST, na následujícím odkaze: https://www.ping-

pong.cz/wp-content/uploads/2017/06/Vzor-vypln%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1pisu-o-utk%C3%A1n%C3%AD-

%C4%8CAST_new.pdf   

 

2 ) ZPRÁVY KOMISE  MLÁDEŽE  - krajské BTM 2018-19  : 
  

3.KrBTM  se koná v sobotu 3.11.2018 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 8,30 h.!!!!! 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 2001, 2002, 2003 atd. 

Hráči, především věkových kategorií starší žactvo a dorost (2001-2005), 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 dvou turnajů, průběžné pořadí a 

nejpozději do 28.října také nasazovací žebříček na 3.KrBTM. 

 

2.2.  HBO regionální výběr 
V příloze Zpravodaje najdete propozice na projekt výběru a přípravy talentů ve stolním tenisu HBO regionálního 

výběru Jihomoravského a Zlínského kraje, který se uskuteční v termínu 29.-30.10.2018 (což jsou podzimní prázdniny) 

ve sportovní hale TEZA v Hodoníně. Kempu se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad dětí nar. 2008 - 2011. Žádám 

pracovníky regionálních svazů, aby tuto informaci předali také do všech oddílů pracujících s mládeží ve svých 

regionech. Přihlášky se zasílají na e-mail: jarek.mikeska@seznam.cz nejpozději do 26.10.2018. Na případné 

dotazy odpoví pan Jaroslav Mikeska m – 731 450 155.  

 

3 ) PŘESTUP   : 
  

SCHVÁLENÝ  Jihomoravský KSST  
 z do 

VRÁNOVÁ Radana TJ Jiskra Strážnice TJ Sokol Šarovy 
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4 ) STŘÍDAVÉ  STARTY   : 
  

SCHVÁLENÉ  ČAST 
  

Příjmení, jméno  nar. v základu družstva soutěž  střídavý start v dr.         soutěž 
  

DUFEK Jakub  1999 KST Zlín   Divize  SK Přerov A           III.liga 

JELÍNEK Vojtěch 2001 KST Zlín   Divize  SK Přerov B           III.liga 

KOUDELÍK Lukáš 2002 KST Zlín   Divize  SK Přerov B           III.liga 

 

5 ) DODATEČNÉ  ZAŘAZENÍ  HRÁČE  DO  KRAJSKÉHO  ŽEBŘÍČKU  : 
  

Krajský  žebříček   M U Ž Ů :  

neklasifikovaní : 
  

 71.-80. VRÁNOVÁ  Radana  TJ Sokol Šarovy  1646,60  72   
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