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1 )  DLOUHODOBÉ  MISTROVSKÉ  SOUTĚŽE  2019–20   : 
 

1.1.  Zápisy o utkání  : 
 

12.kolo - závady :  

ST AMON Kunovice C – TJ Bystřice p.H. C - pozdní nahlášení výsledku, 

TJ Nivnice – TJ Fryšták - pozdní nahlášení výsledku. 
 

13. a 14.kolo - závady :  

KST Dolní Němčí B – ST AMON Kunovice B - pozdní nahlášení výsledku, 

TJ Sokol Šarovy B – ST Bílovice - pozdní nahlášení výsledku, 

KST Dolní Němčí B – TJ Holešov B - pozdní zaslání zápisu o utkání, 

KST Dolní Němčí D – TJ Sokol Kostelec-Zlín D, TJ Spartak Hluk - pozdní zaslání zápisů o utkání. 
 

1.2.  Předehrávaná utkání : 
 

- zadávání výsledku, do dvou hodin po skončení utkání, 

- zadávání zápisů do systému, první pracovní den po utkání, 

- zaslání zápisu, první pracovní den po utkání. 
  

1.3.  Schválené požadavky na změny: 
 

Níže uvedené změny jsou platné od 8.1.2020. 
 

Změna soutěž družstvo od 8.1.2020 

Značka stolů Divize TJ Rožnov p.R. Donic, Classic Waldner 25, zelená 

Značka stolů Divize TJ Fryšták Tibhar Smash 28R (od 20.1.) 

Značka stolů KS II.tř. – sk.A TJ Rožnov p.R. B Donic, Classic Waldner 25, zelená 
  

1.4.  Schvalování předehrávek: 
 

Vzhledem k tomu, že od 29.1.2020 do cca 7.2.2020 budu mimo dosah internetu, oznamování 

předehrávek 15. a 16.kola směřujte na předsedu svazu pana Janíka michal@mjanik.cz  
 

2 )  KRAJSKÉ  PŘEBORY  MUŽŮ  A  ŽEN  2020  : 
 

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 2020, 

které bude uspořádáno v Plzni ve dnech 28.2.- 1.3.2020: 
  

Muži Náhradníci 

1. Tomáš Černohorský (KST Vsetín) N1  Libor Slováček (KST Vsetín) 

2. Libor Oharek (ST AMON Kunovice) N2  Jakub Dufek (KST Zlín) 

3. Karel Orlovský (TJ Sokol Újezdec-Těšov) N3  Marcel Smetana (TJ Nivnice) 

4. Jiří Res (TJ Sokol Kostelec-Zlín) N4  Ondřej Havránek (TJ Bystřice p.H.) 
  

Ženy Náhradníci 

1. Simona Tydlačková (T.J. Sokol Vsetín) N1  Lucie Juchelková (T.J. Sokol Vsetín) 

2. Kateřina Hnátková (T.J. Sokol Vsetín) N2  Kristýna Bezděková (Orel Zlín) 

3. Radana Vránová (TJ Sokol Šarovy) N3  Iveta Zámečníková (Orel Zlín) 
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4 ) ZPRÁVY  KOMISE  MLÁDEŽE  - krajské BTM 2019-20  : 
  

Následující 2 turnaje, které se uskuteční ve Vsetíně a v Ostrožské Nové Vsi, se odehrají ve dvou dnech. 

6.KrBTM v sobotu 15.2.2020 (Turnaj A) a v neděli 16.2.2020 (Turnaj B). V sobotu 15.2.2020 se zúčastní 

turnaje hráči, kteří jsou na nasazovacím žebříčku pro 6.KrBTM na 1.-104.místě, v neděli 16.2.2020 pak 

hráči od 105.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 vede snaha zachovat stávající systém soutěže (aby si všichni pokud možno 

zahráli 7 zápasů), a aby se zkrátila doba čekání mezi jednotlivými zápasy a zkrátila se také celková doba 

trvání turnaje. 

 

6.KrBTM se koná  

v sobotu 15.2.2020 (Turnaj A pro hráče na 1.-104.místě nasazovacího žebříčku pro 6.KrBTM) a   

v neděli 16.2.2020 (Turnaj B pro hráče od 105.místa nasazovacího žebříčku pro 6.KrBTM níže a hráče, 

kteří na žebříčku uvedeni nejsou) ve Vsetíně. 

Časový pořad: 8,00 - 8,30  hod. prezence 

                          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 2002, 2003, 2004, atd. 

Hráči věkových kategorií starší žactvo a dorost (2002-2006), 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 150,-Kč.   
  

Výsledkové listiny z KrBTM, průběžné pořadí KP mládeže a nasazovací žebříček (nejpozději 8.2) najdete na 

stránkách www.zksst.cz  v sekci mládež. 
 

4.2.  HBO regionální výběr 
Jarní termín regionálního kempu HBO pro Jihomoravský a Zlínský kraj je 9. - 10. 5. 2020. Uskuteční se v 

Lanžhotě. Propozice budou zveřejněny později. 

Žádám pracovníky regionálních svazů, aby tuto informaci předali také do všech oddílů pracujících s mládeží ve 

svých regionech.  
 

5 ) PŘESTUPY   : 
  

SCHVÁLENÝ  ZKSST  
 z do 

DOLEŽEL Tomáš st. Orel Zlín TJ Štítná nad Vláří 

 

6 ) STŘÍDAVÝ  START   : 
  

SCHVÁLENÝ  ZKSST 
  

Příjmení, jméno  nar. v základu družstva soutěž  střídavý start v dr.         soutěž 
  

BUREŠ Miroslav  2002 TJ SLAVIA Kroměříž  OP I.tř.  TJ Holešov B           KS I.tř. 

 

7 ) RŮZNÉ   : 
  

7.1.  Návrhy změn Soutěžního řádu ke Konferenci ČAST 2020: 
 

Návrhy změn soutěžního, registračního a přestupního řádu ke Konferenci ČAST 2020 zasílejte, prosím, jen v 

elektronické podobě na předsedu STK ČÁST pana Václava Drozdu v.drozda@volny.cz nejpozději do 29.2 2020. 
 

7.2.  Kvóty KSST pro Mistrovství ČR mužů a žen 2020: 
 

V příloze Zpravodaje najdete kvóty krajských svazů na Mistrovství ČR a souhrn práva účasti v soutěži mužů i 

žen.  
 
 

  

http://www.zksst.cz/
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7.3.  Seminář a doškolení trenérů všech licencí: 
 

V příloze Zpravodaje najdete pozvánku na seminář a doškolení trenérů všech licencí se zahraničním expertem, 

který se koná 16.2.2020 v Hodoníně. 

 

8 )  POKUTY  : 
  

ST AMON Kunovice - pozdní nahlášení výsledku utkání C dr. (12.kolo) …………………………. 100,- Kč 

TJ Nivnice - pozdní nahlášení výsledku utkání A dr.(12.kolo) ………………………….. 100,- Kč 

TJ Vidče - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč) ………………………………………… 400,- Kč 

TJ Sokol H.Bečva - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč) ………………………………………… 400,- Kč 

TJ DDM Val.Meziříčí - neúčast na Přeborech kraje (2 hráči – A dr., 2 hráči – B dr., 1 hráč – C dr.).. 2000,- Kč 

 - účast hráčky Pavly Pernické bez platné registrace na 5.KrBTM…………. 150,- Kč 

SK Slavičín  - neúčast na Přeborech kraje (2 hráči – A dr.) ………………………………. 800,- Kč 

SK Újezd - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč) ………………………………………… 400,- Kč 

TJ Sokol Morkovice - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč) ………………………………………… 400,- Kč 

ST Bílovice - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč) ………………………………………… 400,- Kč 

Sport centrum Bylnice - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč) ………………………………………… 400,- Kč 

TJ Bystřice p.H.  - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč – A dr.) ……………………………….. 400,- Kč 

TJ Holešov - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč – A dr.) ………………………………… 400,- Kč 

ST AMON Kunovice - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč – A dr., 1 hráč – C dr.) …....................... 800,- Kč 

TJ Sokol Mysločovice - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč) ………………………………………… 400,- Kč 

TJ Rožnov p.R. - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč – B dr.) ………………………………… 400,- Kč 

TJ Vlčnov - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč) ………………………………………… 400,- Kč 

Orel Zlín - neúčast na Přeborech kraje (1 hráč – A dr.) ………………………………… 400,- Kč 

KST DolníNěmčí - pozdní nahlášení výsledku utkání B dr.(13.kolo) ………………………….. 100,- Kč 

 - pozdní zaslání zápisu o utkání B dr.(14.kolo) o 1 den ……………………… 100,- Kč 

 - pozdní zaslání zápisů o utkání D dr.(13. a 14.kolo) o 1 den ……………….. 200,- Kč 

TJ Sokol Šarovy - pozdní nahlášení výsledku utkání B dr.(13.kolo) ………………………….. 100,- Kč 
 

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

 

 

 

P Ř Í L O H Y   : 
•  Výsledková listina KP mužů a žen 

•  Kvóty KSST pro MČR mužů a žen 2020 

•  Pozvánka na doškolení trenérů - Hodonín 

•  Stav pokut k 28.2.2020 

 

 
 

 
Vsetín 28.1.2020 

 

 

 

        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   


