Zlínský Krajský Svaz Stolního Tenisu
č.

ZPRAVODAJ

1 / 2019 – 20

1 ) DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE 2019-20 :
1.1. Rozpis dlouhodobých soutěží 2019-20 :
V příloze najdete Rozpis dlouhodobých soutěží 2019-20.

1.2. Přihlášky do dlouhodobých soutěží 2019-20 :
Oddíly (kluby), jejichž družstva jsou oprávněna k účasti, vyplní přihlášku v registru ČAST v sekci klub –
družstva klubu – přihláška do soutěže.
S přihláškou může oddíl oznámit své požadavky na losování (např. na stejný či opačný los s dalšími družstvy
oddílu atp.). Uzávěrka přihlášek je 30.června 2019,
Důrazně připomínáme, že nepřihlášená družstva do vyhlášeného termínu ztrácejí nárok na start
v mistrovské soutěži !!! Doporučujeme podat přihlášky v předstihu.

1.3. Převody místa v soutěži
Divize
KS II.tř.

:

z KST Vsetín B
z SK Spartak Hulín

do TJ Rožnov p.R.
do T.J. Sokol Morkovice

1.4. Míčky :
Hrát se bude plastovými míčky, musí jít o schválenou značku ze seznamu ITTF https://www.ittf.com/wpcontent/uploads/2019/04/Ball_2019_07.pdf a to nejméně v kvalitě *** (tři hvězdičky). Je nutno uvést i druh
(např. DHS 40+, Joola Super-P, atd.). Značku míčků pro celou sezónu, uvede oddíl (klub) na přihlášce do
soutěže, bude v adresáři družstev. Případnou změnu lze provést písemným nahlášením předsedovi STK
k 15.9.2019 a k 1.1.2020. Seznam schválených míčků ITTF – aktualizace k 15.5.2019, najdete též v příloze
Zpravodaje.

1.5. Vklady do dlouhodobých soutěží :
Výše startovného v krajských dlouhodobých soutěžích :





DIVIZE Mužů : 500 Kč za 1 družstvo
DIVIZE Ženy : bez vkladu

KRAJSKÉ SOUTĚŽE MUŽŮ I. a II. tř: 300 Kč za 1 družstvo
Vklad do soutěže uhraďte bezhotovostním stykem nebo poštovní poukázkou do 30.6.2019. Bez úhrady vkladu
nebude žádné družstvo přijato do soutěže. Číslo účtu:

ZKSST č. 2601315584 / 2010 (Fio banka)
Pokuty budou hrazeny oddíly či kluby ve dvou termínech, a to k 31.12.2019 a k 31.5.2020.

1.6. Přestupy :
Žádám všechny, kteří podávají přestup, aby si řádně prostudovali přestupní řád.
Upozorňuji především na článek 455.02, kde se říká:
Příslušný svazový orgán
- zamítne přestup, který nebude doručen do 10 dní od zadání v Registru ČAST. V případě zaplacení
přestupního poplatku se tato lhůta prodlužuje na 20 dní.
Přestupní lístky zasílejte e-mailovou poštou na adresu předsedy STK.

1.7. Hrací místnosti :
Schvalování hracích místností probíhá výhradně prostřednictvím registru ČAST. Veškeré údaje uvádějte přesně
(např. nezaokrouhlené rozměry).
Jestliže dojde v hrací místnosti ke změnám proti schváleným údajům, je pořadatel utkání povinen zajistit si
prostřednictvím registru ČAST potvrzení se změněnými údaji. Za správnost všech údajů na „potvrzení“
zodpovídá pořadatel utkání.

Nemá-li pro některé utkání družstvo k dispozici svoji schválenou a nahlášenou hrací místnost, je nutno nahlásit
náhradní hernu nejméně 4 dny předem e-mailem soupeři a předsedovi STK.

1.8. Krajské žebříčky 2019 :
Krajské žebříčky dospělých jsou přílohou Zpravodaje.

1.9. Další informace :
Podle Soutěžního řádu je možno provést převod místa v soutěžní třídě (čl. 313.02, 314.07) nebo přechod
družstva (čl. 313.01) v době od 1.6.2019 do 30.6.2019. Případné žádosti o převody a přechody zasílají družstva
na adresu předsedy STK. Spolu s žádostí je nutné uhradit poplatek dle čl.314.07 SŘ.
Družstva zadají do 15.9.2019 do Registru ČAST soupisky svých družstev, s údaji požadovanými v Registru.

1.10. Aktivní mládež :
VV ZKSST vydal Směrnici č.3/2017, která stanovuje podmínky pro účast v krajských dlouhodobých soutěžích
družstev. Znění této směrnice najdete na stránkách www.zksst.cz v sekci dokumenty - směrnice.

1.11. Registr :
Od 1.6. do 30.6.2019 je možná výměna fotografií a prodloužení platnosti registrace.

1.12. Evidenční poplatky :
Připomínám, že termín pro zaplacení evidenčních poplatků ve výši 300,- Kč u dospělých a juniorů a 150,- Kč
u hráčů věkových kategorií dorostu a žactva za osobu a rok (SŘ čl.409.01) je nejpozději do 15.6. (SŘ
čl.409.02). Doporučuji termín dodržet, a za hráče u kterých nemáte jistotu, že budou hrát, případně doplatit
později.

1.13. Zápisy o utkání :
Upozorňuji, že v sezóně 2019-20 bude ve STISu povinné uvádět v zápisu o utkání také jméno vrchního
rozhodčího. V uplynulé sezóně to byl údaj doporučený, nyní bude vyplnění povinné.

2 ) PŘESTUPY :
Veškeré přestupy najdete na www.ping-pong.cz (registr ČAST – přehledy – přestupy).
Výběr doposud schválených přestupů, které se týkají oddílů či klubů ZKSST.
z
KST Vsetín
SK Spartak Hulín
TJ Sokol Šarovy

BÁRTEK Dušan
MIKLÍK Martin
STREJČEK Jiří

do
TJ Rožnov p.R. (s návratem)
T.J. Sokol Morkovice
TJ Sokol Kostelec-Zlín

3 ) ZPRÁVY KOMISE MLÁDEŽE :
3.1. Krajské žebříčky mládeže :
V přílohách najdete podklady pro tvorbu žebříčků mládeže a žebříčky mládeže za sezónu 2018-19.

3.2. Věkové hranice mládeže pro sezónu 2019/20 :
dorost:
starší žactvo:
mladší žactvo:
nejmladší žactvo:

narozeni
narozeni
narozeni
narozeni

1.1. 2002 – 31.12.2004
1.1. 2005 – 31.12.2006
1.1. 2007 – 31.12.2008
1.1. 2009 a mladší

4 ) POKUTY :
Sport centrum Bylnice, TJ Bystřice p.H.
(uhrazena pouze část - 100,- Kč), TJ Sokol Horní Bečva, TJ Nivnice, TJ Sokol Šarovy a
Orel Zlín. Termín byl 31.5.2019.
Dosud nemají uhrazeny pokuty oddíly či kluby

Výše uvedeným oddílům zastavuje VV ZKSST od 1.6.2019 činnost.
5 ) RŮZNÉ :
5.1. Dodatek SŘ č.7 - oprava
V Dodatku SŘ č.7, který byl přílohou Zpravodaje č.21 je chybně uvedeno v čl.330.24 bod bb/, kde poslední věta
poznámky má správně být …nastoupit minimálně v 15% ve třech utkáních….
Opravený Dodatek SŘ č.7 najdete v příloze Zpravodaje.

Soutěžní řád ČAST s dodatky č.1-7 najdete na adrese viz níže
https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2019/05/Sout%C4%9B%C5%BEn%C3%AD%C5%99%C3%A1d-s-Dodatky-%C4%8D.1-7-1.pdf
5.2. Konference ZKSST
Připomínáme, že Konference Zlínského krajského svazu stolního tenisu, se koná v pondělí 17.června 2019
v 16,00 hodin, v zasedací místnosti Zlínského krajského sdružení ČSTV ve Zlíně, Hradská 854 (ve 2.posch.).
Pozvánka na Konferenci, je v příloze Zpravodaje č.20.

PŘÍLOHY :
•
•
•
•
•

Krajské žebříčky - dospělí
Krajské žebříčky mládeže
Krajské žebříčky mládeže – tvorba
Rozpis dlouhodobých soutěží mužů a žen řízených ZKSST 2019/20
Dodatek SŘ č.7

Vsetín, 4.6.2019

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.

