Zlínský Krajský Svaz Stolního Tenisu
ZPRAVODAJ

č.

17 / 2017 – 18

1 ) DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2018–19 :
1.1. Zápisy o utkání :
21. a 22.kolo - závady :
KST Dolní Němčí C – TJ Jiskra Otrokovice B, v termínu určeném rozpisem soutěží nebyl nahlášen výsledek
utkání, pozdě zaslaný zápis o utkání.
TJ Holešov B – TJ Bystřice p.H. B, v termínu určeném rozpisem soutěží nebyl nahlášen výsledek utkání.
TJ Slavia Kroměříž – ST AMON Kunovice, v termínu určeném rozpisem soutěží nebyl nahlášen výsledek
utkání.
TJ Sokol Šarovy B – T.J. Sokol Vsetín, neuveden čas konce utkání.
Orel Zlín B – TJ ST Bystřice p.L., ST Bílovice, pozdě zaslané zápisy o utkání, zápisy nezadány do STISu
v požadovaném termínu.

1.2. Nedostavení se k utkání :
Ve 21.kole se neodehrálo utkání KS II.tř. sk.B Orel Zlín B – TJ ST Bystřice p.L. a ve 22.kole utkání KS II.tř.
sk.B TJ Spartak Hluk – TJ Vlčnov, obě z důvodu nedostavení se družstva hostů k utkání. Utkání byla
kontumováno ve prospěch domácího družstva, hostům byla udělena pokuta.

1.3. Postupy z krajských a okresních soutěží :
do III.ligy mužů :
do divize mužů :
do KS I.třídy mužů :
do KS II.třídy mužů :

TJ DDM Val.Meziříčí B
TJ Nivnice, TJ Fryšták
TJ Sokol Šarovy B, ST Bílovice
TJ Slavia Kroměříž B, ST AMON Kunovice B, TJ Sokol Mysločovice (???),
TJ DDM Val.Meziříčí C

1.4. Sestupy z III.ligy a krajských soutěží :
do divize mužů :
do KS I.třídy mužů :
do KS II.třídy mužů :
do regionálních přeborů :

Orel Zlín
ST AMON Kunovice, SKST Slušovice
KST Dolní Němčí B, SK Spartak Hulín
TJ Rožnov p.R. B, TJ Sokol Morkovice, ST AMON Kunovice C, TJ ST
Bystřice p.L.

1.5. Úspěšnost :
Konečné úspěšnosti hráčů naleznete ve STISu.

2 ) ZPRÁVY KOMISE MLÁDEŽE :
8.KrBTM se koná v sobotu 6.4.2019 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 8,30h.!!!!! 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 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 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 závěr turnaje, budou vyhlášeni krajští přeborníci v jednotlivých kategoriích, předány poháry, medaile
a diplomy.
Výsledkové listiny z KrBTM, průběžné pořadí KP a nasazovací žebříček najdete na stránkách www.zksst.cz
v sekci mládež.

3 ) POKUTY :
KST Dolní Němčí
TJ Holešov
TJ ST Bystřice p.L.
TJ Vlčnov
TJ Slavia Kroměříž
TJ Sokol Šarovy
Orel Zlín B

- pozdní nahlášení výsledku C dr. (22.kolo) ………………………………….. 100,- Kč
- pozdní zaslání zápisu o utkání C dr. (22.kolo) o 1 den ……………………… 100,- Kč
- pozdní nahlášení výsledku B dr. (21.kolo) ………………………………….. 100,- Kč
- nedostavení se k mistrovskému utkání (21.kolo) …………………………... 1500,- Kč
- nedostavení se k mistrovskému utkání (22.kolo) …………………………... 1500,- Kč
- pozdní nahlášení výsledku (22.kolo) ……………………………………….. 100,- Kč
- neúplně vyplněný zápis (21.kolo) ………………………………………….. 80,- Kč
- pozdní zaslání zápisů o utkání (21. a 22.kolo) o 1 den …………………...... 200,- Kč
- nezadání zápisů o utkání do STISu v termínu (21. a 22.kolo) ……………… 200,- Kč

Pořádkové pokuty udělené ve II.polovině sezony budou oddíly či kluby uhrazeny souhrnně po skončení
soutěžního období (po vyhodnocení aktivní mládeže) – v termínu do 31.5.2019.

PŘÍLOHY :
• Stav pokut k 26.3.2019

Vsetín 26.3.2019

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.

