Zlínský Krajský Svaz Stolního Tenisu
ZPRAVODAJ

č.

11 / 2018 – 19

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok
přeje všem VV ZKSST.
1 ) DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2018–19 :
1.1. Zápisy o utkání :
9. a 10.kolo - závady :
TJ Nivnice – KST Dolní Němčí C – pozdní nahlášení výsledku,
TJ Vlčnov – TJ Vidče – u střídajícího hráče není uvedeno jméno,
TJ ST Bystřice p.L. – Orel Zlín B, ST AMON Kunovice C – pozdní zaslání zápisů o utkání.
11.kolo - závady :
TJ Drslavice-Veletiny – TJ Rožnov p.R. B – pozdní zaslání zápisu o utkání.
Orel Ostrožská Nová Ves – TJ Vlčnov – pozdní nahlášení výsledku,
ST AMON Kunovice – TJ DDM Valašské Meziříčí A – pozdní nahlášení výsledku,
TJ Holešov – KST Vsetín B – pozdní nahlášení výsledku,

1.2. Úspěšnosti :
Úspěšnosti v dlouhodobých soutěžích po 1.polovině najdete ve STISu. Žádné další, nebudou vydávány.

1.3. Úpravy soupisek :
Zneplatnění soupisek dle čl.330.25 SŘ :
V návaznosti na znění čl.330.25 SŘ, budou přeřazeni ze základu družstev, následující hráči:
Hráč
soutěž
družstvo
ORSÁG Jaroslav
Divize
SKST Slušovice
JANDORA Lukáš
Divize
TJ Slavia Kroměříž
DOHNAL Matěj
Divize
TJ Slavia Kroměříž
DANĚK Pavel
Divize
KST Dolní Němčí
BENÍČEK Martin
KS I.tř.
TJ Nivnice
KARAL Martin
KS I.tř.
TJ Sokol Kostelec
PÁLENÍČEK Jiří
KS I.tř.
TJ Sokol Kostelec
ŠENKEŘÍK Josef
KS II.tř. - sk.A TJ Sokol Horní Bečva
SALÁT Jan
KS II.tř. - sk.B KST Dolní Němčí D
BERNHAUSER Vlastimír
KS II.tř. - sk.B TJ Vidče
NOVÁKOVÁ Jarmila.
KS II.tř. - sk.B TJ Spartak Hluk
Z tohoto důvodu budou ZKSST ke dni 17.12.2018 zneplatněny soupisky výše uvedených družstev. Uvedené
oddíly provedou urychleně úpravy soupisek tak, aby jim mohly být potvrzeny nové, před dalším mistrovským
utkáním.

Opětovně připomínám,
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.

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!!!!!
Uvedené informace předejte především těm, kteří zápis o utkání vyhotovují
a zadávají výsledky do STISu.
2 ) DODATEČNÉ ZAŘAZENÍ HRÁČŮ DO KRAJSKÉHO ŽEBŘÍČKU :
Krajský žebříček M U Ž Ů :
neklasifikovaní :
51.-60.
61.-70.
71.-80.
121.-130.

ROMÁNEK Ivo
VYKOUKAL Martin
PIŇKO Roman
ČANÍK Tomáš

TJ Fryšták
TJ Sokol Kostelec
TJ Jiskra Otrokovice
KST Dolní Němčí

1677,74
1676,59
1652,92
1560,27

29
36
23
26

Oddíly TJ Fryšták, TJ Jiskra Otrokovice, TJ Sokol Kostelec a KST Dolní Němčí jsou povinny provést
změny soupisek v dostatečném předstihu před dalším soutěžním kolem. Platnost zařazení od 17.12.2018.

3 ) 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
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, průběžné pořadí a
nasazovací žebříček na 4.KrBTM.

4 ) KRAJSKÉ PŘEBORY DOSPĚLÝCH - JEDNOTLIVCŮ 2019 :
KP dospělých – jednotlivců se konají v sobotu 19.ledna 2019 ve Slavičíně. Přebor není v kategorii mužů
volnou soutěží. Zúčastnit se ho mohou hráči uvedení na základech družstev hrajících soutěže řízené ČAST
případně ZKSST a po 6 hráčích, které mohou nominovat jednotlivé ReSST.
ZKSST stanovil minimální závazné počty účastníků Přeboru mužů pro oddíly a kluby, hrající dlouhodobé
soutěže řízené ČAST (od 2.ligy níže) a krajským svazem, které jsou uvedeny v příloze Zpravodaje (Kvóty 2019).
Hráči nominovaní jednotlivými oddíly či kluby, musí být hráči základu družstev. Oddíly či kluby, které
nezajistí účast svých hráčů na Přeborech kraje, budou potrestány pořádkovou pokutou 400,- Kč za
jednoho nezúčastněného hráče. Hráče základu nižšího družstva (např. „C“ dr.) lze v nominaci nahradit hráčem
základu vyššího družstva („A“ či „B“ dr.).
Rozpis krajského přeboru dospělých 2019 je součástí Zpravodaje. Prosím o dodržení všech termínů, tak jak
jsou uvedeny v rozpisu přeboru.

5) POKUTY :
TJ Nivnice
TJ Vlčnov
TJ ST Bystřice p.L.
TJ Drslavice - Veletiny
Orel Ostr.N.Ves
ST AMON Kunovice
TJ Holešov

- pozdní nahlášení výsledku 9.kolo – A dr.…………………………………..
- neúplně vyplněný zápis 10.kolo .……………………………………………
- pozdní zaslání zápisů o utkáních (9. a 10.kolo) ……………………………
- pozdní zaslání zápisu o utkání (11.kolo) ……………………………..........
- pozdní nahlášení výsledku 11.kolo .…………………………………..
- pozdní nahlášení výsledku 11.kolo – A dr.…………………………………..
- pozdní nahlášení výsledku 11.kolo – A dr.…………………………………..

100,- Kč
80,- Kč
200,- Kč
150,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
100,- Kč

Oddíly, kterým byly v první polovině soutěžního období uděleny pokuty (viz příloha), uhradí
uvedené částky nejpozději do 31.12.2018 na účet ZKSST.
PŘÍLOHY :
• Rozpis krajského přeboru dospělých 2019
• Kvóty 2019 – příloha rozpisu KP dospělých 2019
• Stav pokut k 11.12.2018

Vsetín, 11.12.2018

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.

