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1 )  DLOUHODOBÉ  MISTROVSKÉ  SOUTĚŽE  2019–20   : 
 

Zápisy o utkání  : 
 

15. a 16.kolo  
TJ Sokol Horní Bečva – TJ Vlčnov – nedostavení se družstva hostů k utkání, 

T.J. Sokol Vsetín – ST AMON Kunovice C  – pozdní nahlášení výsledku, 

TJ Vidče – Orel Zlín B – domácí i hosté, dresy bez označení oddílu. 

 

2 )  MISTROVSTVÍ   ČR   MUŽŮ   A   ŽEN   : 
  

Přihlašování na M ČR mužů, žen, juniorů a juniorek do 21 let (Plzeň 2020) 
 

Informace pro všechny nominované hráče a hráčky a jejich náhradníky. 

Hráči se přihlašují prostřednictvím Registru (návod na přihlášení) v menu KLUB / TURNAJE (nutný 

uživatelský účet), nebo je mohou přihlásit správci mateřského klubu. Před prvním přihlášení (návod na první 

přihlášení) musí být v Registru u daného hráče uvedená e-mailová adresa, na kterou Vám budou po 

zaregistrování zaslány přihlašovací údaje pro vytvoření uživatelského účtu. E-mailovou adresu Vám mohou 

zadat správci mateřského klubu nebo správci svazu. V případě, že uživatelský účet máte, ale zapomněli jste heslo 

pro přihlášení (návod zapomenuté heslo), můžete si vygenerovat nové heslo. Vaše ID, které potřebujete pro 

obnovu hesla Vám sdělí správce mateřského klubu ne správce svazu. V případě problémů nebo nejasností 

kontaktujte registracnikomise@ping-pong.cz 

Výstup nominovaných, přihlášených a odhlášených hráčů na M ČR je zveřejněn na odkaze https://registr.ping-

pong.cz/htm/turnaje/infoNominacni.php?turnaj=249 

Uzávěrka přihlášek: 23.2.2020.  

Upozornění: 

a/ Přihlašování se týká i náhradníků. 

b/ Samotná nominace není přihláškou do soutěže. 
  

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

 

3) ZPRÁVY  KOMISE  MLÁDEŽE  - krajské BTM 2019-20  : 
  

OPĚTOVNĚ UPOZORŇUJI !!!!! 

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). 
 

https://registr.ping-pong.cz/htm/docs/navod_na_prihlaseni.pdf
https://registr.ping-pong.cz/htm/docs/navod_na_prvni_prihlaseni.pdf
https://registr.ping-pong.cz/htm/docs/navod_na_prvni_prihlaseni.pdf
https://registr.ping-pong.cz/htm/docs/navod_zapomenute_heslo.pdf
mailto:registracnikomise@ping-pong.cz
https://registr.ping-pong.cz/htm/turnaje/infoNominacni.php?turnaj=249
https://registr.ping-pong.cz/htm/turnaje/infoNominacni.php?turnaj=249


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 najdete na stránkách 

www.zksst.cz  v sekci mládež. 

 

4)  POKUTY  : 
  

TJ Vlčnov - nedostavení se k mistrovskému utkání (15.kolo) ………………………….. 1 500,- Kč 

T.J. Sokol Vsetín - pozdní nahlášení výsledku 16.kolo .……………………………………….. 100,- Kč 

TJ Vidče - nastoupení k utkání v dresu bez označení oddílu 16.kolo .………………… 100,- Kč 

Orel Zlín - nastoupení k utkání v dresu bez označení oddílu 16.kolo – B 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, 12.2.2020 

 

 
        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   

http://www.zksst.cz/

