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1 )  DLOUHODOBÉ  MISTROVSKÉ  SOUTĚŽE  2018–19   : 
 

1.1.  Zápisy o utkání  : 
 

7. a 8.kolo - závady :  

KST Dolní Němčí C – TJ Sokol Kostelec, TJ Fryšták – pozdní nahlášení výsledků utkání,  

TJ Vidče – SK Újezd, TJ Bojkovice – pozdní nahlášení výsledků utkání,  

KST Dolní Němčí D – ST Bílovice, TJ ST Bystřice p.L. – pozdní nahlášení výsledků utkání,  

ST AMON Kunovice C – TJ Vlčnov – chybí jméno u střídajícího hráče domácích, 

ST AMON Kunovice C – Orel Ostr.N.Ves – chybí jméno u střídajícího hráče hostů, 

Sport centrum Bylnice – KST Dolní Nmčí B, TJ Bystřice p.H. B,  – pozdní zaslání zápisů o utkání,  
  

1.2.  Změna hrací místnosti: 
 

KS II.tř. – sk.A – TJ Sokol Morkovice – bude po celý zbytek sezony hrát domácí utkání v tělocvičně místní ZŠ 

Morkovice, 17.listopadu 416. Auta parkujte vedle tenisových kurtů u fotbalového hřiště. Vstup do areálu ZŠ je 

přes malou branku, kterou uvidíte přímo z parkoviště. Projdete brankou a dostanete se dovnitř areálu. Projdete 

přes venkovní zpevněnou plochu a po levé straně uvidíte vstup do tělocvičny. 
 

Uvedené informace předejte především těm, kteří zápis o utkání vyhotovují 

a zadávají výsledky do STISu. 
 

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

4.KrBTM  se koná v sobotu 15.12.2018 ve Slavičíně 
Časový pořad: 8,00 - 8,30  hod.  prezentace 

                          8,30 - 9,00  hod.  losování 

                          9,00  hod.           zahájení 
 

Opětovně připomínám,  

že střídání v utkání značíme vždy na levý okraj zápisu. Střídání, označíme 

písmenem S. U střídajícího hráče napíšeme příjmení a jméno.  Pokud to 

takto provedete, není potřeba nic víc psát dole do připomínek vrchního 

rozhodčího.  
 

Hlášení výsledků utkání: 
 

výsledky utkání hlásit do 2 hodin po skončení  
 

- utkání – hraje-li družstvo v termínu (sobota + neděle) jen jedno utkání 

- druhého utkání – hraje-li družstvo v termínu 2 utkání  

 pouze prostřednictvím Registru ČAST (zadáním do infosystému - nahlásit výsledek znamená 

   vyplnit dvě okénka, např. 11:7.) 
 

Za včasné nahlášení výsledků bude považováno nahlášení (při dvoukole) v neděli do 16,00 h 

Pokud družstvo některé utkání předehrává, hlásí výsledek do 2 hodin po skončení utkání 

prostřednictvím Registru ČAST. 
 

Zápis o utkání: 
Rozhodčí, který pořizuje zápis o utkání, zapisuje do kolonky body, průběžný stav utkání!!!!! 

 



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 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, 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 tří turnajů a průběžné pořadí. 

Nasazovací žebříček na 4.KrBTM najdete ve výše uvedené sekci nejpozději do konce listopadu. 

 

3 ) INFORMACE  TRENÉRSKO  METODICKÉ  KOMISE  : 
  

V příloze Zpravodaje najdete Zprávu TMK ZKSST č.1/2018-19. V této Zprávě najdete informace o školení a 

doškolení trenérů licence D, které proběhlo 15.9.2018 ve Vsetíně a o platných a propadlých licencích trenérů 

licence C a D. 

Předseda TMK ZKSST pan Zdeněk Votava zároveň všechny žádá o kontrolu předložené zprávy, v případě 

nesrovnalostí ho pak informujte, na m – 725 278 207, případně e-mail: zdenek.votava@ton.cz  

 

4 ) INFORMACE  RIK  ČAST  : 
  

Vážení oddíloví správci Registru! 
dne 6.11.2018 byla v Registru spuštěna funkce pro nahrávání souhlasů se zpracováním osobních údajů. V příloze 

Vám posílám směrnici ČAST č.3 / 2018 ochrana osobních údajů, která určuje pravidla k dané problematice, 

zároveň přikládá i formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“. 
  

Termín pro nahrání potvrzených formulářů do Registru je do 31.12.2018. Formulář nejde z Registru 

smazat!!! 
  

UPOZORŇUJI: odebráním souhlasu zrušíte uvedené osobě kompletní registraci. 
  

ZMĚNA SOUHLASU: pokud omylem nahrajete špatný formulář, tak jediná možná změna je nahrání nového 

souhlasu, nikoliv odebráním souhlasu, původní souhlas se přepíše.  

Jsou už případy, kdy si správce sám sobě odebral souhlas a tím si zrušil všechna práva, fotku a celou registraci. 

Jelikož náprava je značně komplikovaná, proto s odebráním souhlasu nakládejte zvláště opatrně. 
  

S pozdravem 
  

       Miroslav Henžel 

Registrační a informační 

       komise ČAST 

 

5 ) INFORMACE  ČAST  : 
  

Vážení sportovní přátelé, 

v příloze Vám zasílám formuláře pro zájemce o zařazení do projektu do MŠMT Sportovní střediska mládeže pro 

rok 2019 a do projektu ČAST Podpora oddílů talentované mládeže pro rok 2019. Tyto projekty jsou určeny pro 

oddíly stolního tenisu, které dlouhodobě a systematicky pracují s mládeží, a to především v kategoriích žactva a 

jsou určeny zejména na podporu zajištění trenérské péče. Prosím zájemce o zařazení do projektů o zaslání 

vyplněného formuláře na e-mail: mladez@ping-pong.cz, a to nejpozději do termínu 30.11.2018. Po posouzení 

zaslaných přihlášek navrhne KM ČAST cca 12 oddílů pro zařazení do projektu Sportovní střediska mládeže a 20 

oddílů pro zařazení do projektu Podpora oddílů talentované mládeže. 

S pozdravem 
 

Martin Linert 

předseda KM ČAST 

 

6 )  POKUTY  : 
  

KST Dolní Němčí - pozdní nahlášení výsledků 7. a 8.kola – C dr. ………………………….. 200,- Kč 

 - pozdní nahlášení výsledků 7. a 8.kola – D dr. ………………………….. 200,- Kč 

TJ Vidče - pozdní nahlášení výsledků 7. a 8.kola .…………………………............. 200,- Kč 

Sport centrum Bylnice - pozdní zaslání zápisů o utkáních (7. a 8.kolo) …………………………. 200,- Kč 

 

http://www.zksst.cz/
mailto:zdenek.votava@ton.cz


ST AMON Kunovice - neuvedeno jméno u střídajícího hráče domácích (7.kolo) – C dr. ……….. 80,- Kč 

 - neuvedeno jméno u střídajícího hráče hostů (8.kolo) – C dr. ……………. 80,- Kč 
 

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

 

 

 

 
 

P Ř Í L O H Y   : 
•  Zpráva TMK ZKSST č.1/2018-19 

•  Směrnice ČAST č.3 / 2018 -  ochrana osobních údajů 

•  Formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ 

•  Formulář pro zájemce o zařazení do projektu MŠMT Sportovní střediska mládeže pro rok 2019 

•  Formulář pro zájemce o zařazení do projektu ČAST Podpora oddílů talentované mládeže pro rok 2019 

•  Stav pokut k 18.11.2018 

 
 

 

 
Vsetín, 18.11.2018 

 

 

        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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


