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Z P R A V O D A J      č.  14 / 2018 – 19 
 

 

 

 

1 )  DLOUHODOBÉ  MISTROVSKÉ  SOUTĚŽE  2018–19   : 
 

1.1.  Zápisy o utkání  : 
 

15. a 16.kolo – bez závad  

TJ Sokol Kostelec – TJ Bystřice p.H. B – domácí i hosté, dresy bez označení oddílu, 

KST Zlín B – SK Slavičín – domácí dres bez označení oddílu, družstvo hostů nastoupilo bez soupisky, 

SK Újezd – ST AMON Kunovice C – družstvo domácích nenastoupilo v jednotných dresech, 

TJ Holešov – TJ Slavia Kroměříž  – pozdní nahlášení výsledku, 

TJ DDM Val.Meziříčí A – KST Dolní Němčí  – pozdní nahlášení výsledku, 

TJ Bystřice p.H. C – TJ Vidče  – pozdní nahlášení výsledku, 
 

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 )  MISTROVSTVÍ   ČR   MUŽŮ   A   ŽEN   : 
  

Informace pro všechny nominované hráče a hráčky a jejich náhradníky. 

Přihlášky se podávají na formuláři, který je od 1.2.2019 dostupný prostřednictvím centrálního registru ČAST na 

adrese https://registr.ping-pong.cz v menu KLUB/TURNAJE. 

Uzávěrka přihlášek: 27.2.2019.  

Hráči a hráčky se přihlašují prostřednictvím svého profilu v registru, příp. prostřednictvím správce svého 

mateřského klubu. 

Upozornění: 

a/ Přihlašování se týká i náhradníků. 

b/ Samotná nominace není přihláškou do soutěže. 

c/ Na adrese https://registr.ping-pong.cz v menu PŘEHLEDY/ PŘEHLED TURNAJŮ bude seznam 

nominovaných, přihlášených a odhlášených hráčů. Odhlášení po termínu přihlášek viz bod 17 rozpisu.  

d/ Informace k přihlašování na https://registr.ping-pong.cz/htm/ - případně Jan Poledne, tel.: 734 436 572 
  

Všechny potřebné informace také najdete v Rozpisu MČR, který je přílohou tohoto Zpravodaje. 

 

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

OPĚTOVNĚ UPOZORŇUJI !!!!! 

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 
  

https://registr.ping-pong.cz/
https://registr.ping-pong.cz/
https://registr.ping-pong.cz/htm/


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. 

 

4 ) RŮZNÉ   : 
  

Změna pojišťovny pro úrazové pojištění členů spolků  
 

Vážení sportovní přátelé, 
 

od 1. 2. 2019 se mění podmínky Úrazového pojištění členů sportovních spolků, které je sjednáno 

prostřednictvím Českého olympijského výboru (ČOV) a platí pro celé sportovní prostředí. Pojišťovna 

Kooperativa, která v letech 2017 a 2018 úrazové pojištění zajišťovala, ukončí spolupráci s ČOV k 31. 1. 2019. 

Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do 31. 1. 2019 zůstávají stále v gesci této pojišťovny až do 

vyřešení. 
 

Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění od 1. 2. 2019 bude nově řešit Pojišťovna VZP. Pod odkazem 

www.olympic.cz/pojisteni naleznete přehledný rozcestník a veškeré nezbytné informace k této nově uzavřené 

pojistné smlouvě, včetně podmínek a rozsahu pojištění, seznamu pojištěných spolků, formuláře pro hlášení 

škodních událostí a podrobné kontaktní údaje na zástupce Pojišťovny VZP, kteří budou s Vámi tuto 

problematiku řešit. Neváhejte se prosím v případě dotazů a žádostí o radu obracet přímo na ně. 
 

Přehledný informační leták k úrazovému pojištění sjednanému u Pojišťovny VZP od 1. 2. 2019 se všemi 

potřebnými informacemi naleznete ZDE 
 

Smlouva na Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činnosti trenéra či cvičitele, uzavřená se 

společností Kooperativa, zůstává nadále v platnosti a nic se v tomto směru nemění. 
 

V případě dotazů se můžete obrátit na nás nebo přímo na kontaktní údaje správců nového pojištění z týmu 

Pojišťovny VZP uvedené v přiloženém letáku nebo pod avizovaným odkazem www.olympic.cz/pojisteni. 

Prosíme o předání těchto informací všem přidruženým členům vašich spolků a odpovědných osob za 

administraci pojistných událostí. 
 

Přeji Vám všem pevné zdraví, co nejméně potřeb využívat tuto pojistnou agendu a hodně sportovních úspěchů. 
 

S pozdravem 
 

Mgr. Petr Graclík 

Generální sekretář 

Český olympijský výbor 

 

5)  POKUTY  : 
  

TJ Sokol Kostelec - nastoupení k utkání v dresech bez označení oddílu 15.kolo – A dr.………… 100,- Kč 

KST Zlín - nastoupení k utkání v dresu bez označení oddílu 15.kolo – B dr.…………… 100,- Kč 

SK Slavičín - start v utkání bez soupisky (15.kolo) – A dr.………………………………..   200,- Kč 

SK Újezd - nenastoupení k utkání v jednotných dresech (15.kolo) ……………………... 100,- Kč 

TJ Bystřice p.H. - nastoupení k utkání v dresech bez označení oddílu 15.kolo – B dr.………… 100,- Kč 

 - pozdní nahlášení výsledku 16.kolo – C dr.………………………………….. 100,- Kč 

TJ Holešov - pozdní nahlášení výsledku 16.kolo – A dr.………………………………….. 100,- Kč 

TJ DDM Val.Meziříčí - pozdní nahlášení výsledku 16.kolo – A dr.………………………………….. 100,- Kč 
 

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

 

P Ř Í L O H A  : 
•  Rozpis Mistrovství ČR dospělých 

 
Vsetín, 12.2.2019 

 
        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   

http://www.zksst.cz/
https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2019/01/Úrazové-pojištění-členů-sportovní-spolků-od-1.2.2019-informace.pdf
https://www.olympic.cz/text/435--pojisteni-urazu-sportovcu-a-pojisteni-obecne-odpovednosti-za-ujmu-zpusobenou-cinnosti-trenera-ci-cvicitele-pro-cele-sportovni-prostredi

