Zlínský Krajský Svaz Stolního Tenisu
ZPRAVODAJ

č.

13 / 2018 – 19

1 ) DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2018–19 :
1.1. Zápisy o utkání :
13. a 14.kolo - závady :
TJ Slavia Kroměříž – TJ Jiskra Otrokovice, SK Slavičín - pozdní zaslání zápisu o utkání.

1.2. Opravy v adresáři (STIS):
Divize a KS I.tř. – zbytek sezóny odehrají družstva ST AMON Kunovice A a B na stolech Stiga Elite Roller

2 ) KRAJSKÉ PŘEBORY MUŽŮ A ŽEN 2019 :
Výsledkovou listinu najdete v příloze Zpravodaje.
Chtěl bych poděkovat pořadatelům za vzornou přípravu hracích prostor, rozhodčím u stolu za
výpomoc při rozhodování a všem účastníkům za jejich účast a předvedené výkony.

3 ) NOMINACE NA MČR MUŽŮ A ŽEN :
Na základě výsledků KP dospělých byli nominováni na Mistrovství ČR mužů a žen – jednotlivců pro rok 2019,
které bude uspořádáno v Teplicích ve dnech 1.- 3.3.2019:
Muži
Náhradníci
1. Vratislav Oslzla (1.TTV Schwarzenberg)
N1 Bronislav Klůj (TJ Holešov)
2. Jan Dufek (KST Zlín)
N2 Martin Hrdlička (TJ Fryšták)
3. Štefan Sagáčik (KST Vsetín)
N3 Tomáš Juřica (KST Vsetín)
4. Jiří Brázdil (TJ Slavia Kroměříž)
N4 Lukáš Koudelík (KST Zlín)
Ženy
Náhradníci
1. Gábina Bezděková (Orel Zlín)
N1 Kateřina Hnátková (T.J. Sokol Vsetín)
2. Radana Vránová (TJ Sokol Šarovy)
N2 Kateřina Ďuláková (KST Zlín)
Pozn.: Hráčka Simona Tydlačková (T.J. Sokol Vsetín) je nominována přímo (základ 1.ligy).

4 ) ZPRÁVY KOMISE MLÁDEŽE - krajské BTM 2018-19 :
Vzhledem k tomu, že se turnajů zúčastňuje velký počet hráčů, bylo rozhodnuto, že následující 2 turnaje,
které se uskuteční ve Vsetíně, se odehrají ve dvou dnech. 6.KrBTM v sobotu 16.2.2019 (Turnaj A) a
v neděli 17.2.2019 (Turnaj B). V sobotu 16.2.2019 se zúčastní turnaje hráči, kteří jsou na nasazovacím
žebříčku pro 6.KrBTM na 1.-103.místě, v neděli 17.2.2019 pak hráči od 104.místa v nasazovacím žebříčku
níže a hráči, kteří v nasazovacím žebříčku nejsou uvedeni. Hráči, kteří se v Turnaji A umístí na
posledních 8 místech, budou bez ohledu na postavení v nasazovacím žebříčku startovat v 7.KrBTM
v Turnaji B a hráči, kteří se umístí v Turnaji B na prvních 8 místech, budou bez ohledu na postavení
v nasazovacím žebříčku startovat v 7.KrBTM v Turnaji A.
K tomuto rozhodnutí nás vedla snaha zachovat stávající systém soutěže (aby si všichni pokud možno
zahráli 7 zápasů), aby se zkrátila doba čekání mezi jednotlivými zápasy a zkrátila se také celková doba
trvání turnaje.
6.KrBTM se koná
v sobotu 16.2.2019 (Turnaj A pro hráče na 1.-103.místě nasazovacího žebříčku pro 6.KrBTM) a
v neděli 17.2.2019 (Turnaj B pro hráče od 104.místa nasazovacího žebříčku pro 6.KrBTM níže a hráče,
kteří na žebříčku uvedeni nejsou) 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 (Karel Zahradníček).
Pozn. : Hráči, kteří nejsou na nasazovacím žebříčku, budou dolosováni do skupin v I.stupni Turnaje B 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.
Výsledkové listiny z KrBTM, průběžné pořadí KP mládeže a nasazovací žebříček najdete na stránkách
www.zksst.cz v sekci mládež.

5 ) INFORMACE Z ČAST :
GDPR – vložené souhlasy.
Dobrý den,
v příloze posílám tabulku s přehledem vložených souhlasů se zpracováním osobních údajů za Váš kraj (region).
Uvedené počty členů v oddílech nemusí korespondovat s aktuálním stavem členské základny. Počty členů jsou
uvedeny k 30.6.2018.
Termín pro vkládání souhlasů je prodloužen do 28.2.2019.
Prosím, předejte tuto informaci oddílům ve Vaši působnosti.
Děkuji za pochopení a spolupráci.
S pozdravem
Miroslav Henžel
Registrační a informační
komise ČAST

6 ) POKUTY :
TJ Vidče
TJ Sokol H.Bečva
TJ ST Bystřice p.L.
SK Spartak Hulín
TJ DDM Val.Meziříčí
KST Zlín
TJ Jiskra Otrokovice
SK Slavičín
SK Újezd
SKST Slušovice
TJ Sokol Morkovice
TJ Slavia Kroměříž

- neúčast na Přeborech kraje (1 hráč) ………………………………………… 400,- Kč
- neúčast na Přeborech kraje (1 hráč) ………………………………………… 400,- Kč
- neúčast na Přeborech kraje (1 hráč)…………………………………………. 400,- Kč
- neúčast na Přeborech kraje (1 hráč)…………………………………………. 400,- Kč
- neúčast na Přeborech kraje (2 hráči – A dr., 2 hráči – B dr.) ……………… 1600,- Kč
- neúčast na Přeborech kraje (1 hráč – A dr.) ………………………………… 400,- Kč
- neúčast na Přeborech kraje (2 hráči – A dr.) ………………………………… 800,- Kč
- neúčast na Přeborech kraje (1 hráč – A dr.) ………………………………… 400,- Kč
- neúčast na Přeborech kraje (1 hráč) ………………………………………… 400,- Kč
- neúčast na Přeborech kraje (1 hráč) ………………………………………… 400,- Kč
- neúčast na Přeborech kraje (1 hráč) ………………………………………… 400,- Kč
- pozdní zaslání zápisu o utkání (13. a 14.kolo) o 1 den ……………………… 200,- Kč

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

PŘÍLOHY :
• Výsledková listina KP mužů a žen
• Tabulku s přehledem vložených souhlasů se zpracováním osobních údajů za náš kraj

Vsetín 29.1.2019

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.

