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1 )  DLOUHODOBÉ  MISTROVSKÉ  SOUTĚŽE  2020–21   : 
 

1.1.  Povinnosti pořadatelů utkání: 
 

1.1.1.  Hlášení výsledků utkání: 
 

výsledky utkání hlásit do 2 hodin po skončení  
 

- utkání – hraje-li družstvo v termínu (sobota + neděle) jen jedno utkání 

- druhého utkání – hraje-li družstvo v termínu 2 utkání  

 pouze prostřednictvím Registru ČAST (zadáním do infosystému) 
 

Za včasné nahlášení výsledků bude považováno nahlášení (při dvoukole) v neděli do 16,00 h.. 

Pokud družstvo některé utkání předehrává, hlásí výsledek do 2 hodin po utkání prostřednictvím Registru ČAST. 
 

1.1.2.  Zadávání zápisů do systému: 
 

Pořádající oddíl je povinen zadat kompletní zápis o utkání s výsledky hráčů (sady, míčky) do Registru ČAST 

nejpozději první pracovní den po utkání. 
 

1.1.3.  Zasílání zápisů o utkání: 
 

Nejpozději 1. pracovní den po utkání e-mailem na karelzahradnicek@seznam.cz, a to v jasně čitelném 

provedení a dle požadovaného formátu: každé utkání (zápis) = jeden soubor, ve formátu PDF, o max. 

velikosti jednoho souboru do 1MB, s názvem: název soutěže_domácí družstvo_hostující družstvo (př. 

KS2B_SK Slavičín B_TJ Vlčnov nebo Div_TJ Jiskra Otrokovice_TJ Holešov).  

Pozn. Zápis prosím zasílejte  nastojato!  
 

1.2.  Zápisy o utkání: 
 

Opětovně bude důsledně vyžadováno řádné vyplnění zápisu o utkání, ve všech jeho kolonkách. Připomínám 

především – jméno vrchního rozhodčího, datum, začátek a konec utkání, na řádcích 3 – 6 a u střídajících hráčů 

jméno a příjmení (provedené střídání označte v zápise písmenem S před řádek, ve kterém je uveden zápas 

v němž došlo ke střídání - čl.129 SŘ), u podpisu zápisu vedoucími družstev též tiskacím písmem jejich jméno. 

Neúplně či špatně vyplněné zápisy budou postihovány pořádkovou pokutou.  
 

1.3.  Zápisy o utkání (STIS): 
 

Připomínám povinnost vyplňovat ve STISu na první straně také jméno a příjmení vrchního rozhodčího!!! 
 

1.4.  Změny termínů, případně začátku utkání: 
  

Pořádající oddíl je povinen jakoukoliv změnu začátku utkání uvedeného v rozpisu ve STISu na stránkách 

http://www.ping-pong.cz/, nahlásit předsedovi STK minimálně 24 hodin předem.  
  

1.5.  Nedostavení se k utkání: 
 

Pokud se nedostaví hostující tým do 30 minut od řádného začátku utkání, má vedoucí domácího družstva 

povinnost nahlásit tuto skutečnost předsedovi STK. Pokud tato skutečnost nebude oznámena, bude v případě 

kontroly postupováno jako by se utkání neodehrálo, s důsledky pro obě družstva (vzájemné WO, pokuta 2000 

Kč / družstvo).  
  

1.6.  Soupisky – upozornění: 
  

Připomínáme družstvům, že při změně soupisky, ke které musí dojít i při jejím zneplatnění systémem při 

odchodu hráče (přestup, hostování), je termín na schválení nové soupisky 3 dny před utkáním. V kratší době 

před utkáním pouze po projednání s předsedou STK. 
 

Každým zásahem do soupisky v Registru musí dojít k novému schvalování KSST. Je-li schválen přestup nebo 

hostování hráče z oddílu, je soupiska zneplatněna automaticky. Pozor při schvalování přestupu ve lhůtě 3 dny 

před utkáním. 
 

 

 

mailto:karelzahradnicek@seznam.cz
http://www.ping-pong.cz/


1.7.  Vzájemná utkání družstev ze stejného oddílu : 
 

Upozorňuji, že vzájemná utkání družstev ze stejného oddílu: 

TJ Jiskra Otrokovice „A“ a TJ Jiskra Otrokovice „B“ – Divize,  

T.J. Sokol Vsetín „A“ a T.J. Sokol Vsetín „B“ - KS II.tř. sk.A, 

TJ Jiskra Otrokovice „C“ a TJ Jiskra Otrokovice „D“ – KS II.tř. sk.B. 

musí být sehrána, včetně odvetného utkání, nejpozději do 2.října  2020.  

Vedoucí družstev oznámí předsedovi STK termín a začátek utkání nejpozději 3 dny před utkáním.  
 

1.8.  Opravy v adresáři (STIS): 
 

Divize – TJ Bystřice p.H., družstvo bude hrát na stolech Joola, Worldcup 25-S, zelené 

Divize – TJ TJ DDM Val.Meziříčí B, družstvo bude hrát míčky Xushaofa G40+ *** bílá 

KS I.tř. – TJ Bystřice p.H. B, družstvo bude hrát na stolech Joola, Worldcup 25-S, zelené 

KS I.tř. – TJ TJ DDM Val.Meziříčí C, družstvo bude hrát míčky Xushaofa G40+ *** bílá  

  

2 )  ZPRÁVY  KOMISE  MLÁDEŽE  : 
 @)@! 

2.1.  Nominace KM ZKSST na MČR jednotlivců dorostu : 
 

Dorostenci Roman Kopečný (TJ Sokol Kostelec)  náhradník Michael Sigmund (KST Zlín) 

Dorostenky Štěpánka Vrzalová (KST Hluk)            náhradnice Lucie Juchelková (T.J. Sokol Vsetín) 
 

2.2.  Mistrovství ČR dorostu - jednotlivců 
 

V příloze Zpravodaje najdete rozpis Mistrovství ČR jednotlivců dorostu a Standardy MČR mládeže 

(nominovaným, včetně náhradníků doporučuji, si pozorně pročíst). Uzávěrka přihlášek je do 4.10.2020 

včetně!!!!! 

  

3 ) ZPRÁVY  KOMISE  MLÁDEŽE  - krajské BTM 2020-21  : 
 

Vzhledem k epidemiologické situaci se první 2 turnaje odehrají ve dvou dnech. 1.KrBTM v sobotu 

26.9.2020 ve Slavičíně (Turnaj A) a v neděli 27.9.2020 v Hluku - herna ST (Turnaj B). V sobotu 26.9.2020 

se zúčastní turnaje hráči, kteří jsou na nasazovacím žebříčku pro 1.KrBTM na 1.-103.místě, v neděli 

27.9.2020 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 2.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 2.KrBTM v Turnaji A. 
 

1.KrBTM se koná  

v sobotu 26.9.2020 ve Slavičíně (Turnaj A pro hráče na 1.-103.místě nasazovacího žebříčku pro 

1.KrBTM)  

a v neděli 27.9.2020 v Hluku – herna ST (Turnaj B pro hráče od 104.místa nasazovacího 

žebříčku pro 1.KrBTM níže a hráče, kteří na žebříčku uvedeni nejsou). 
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 608 

330 552 (paní Koušová). 

Pozn. : Hráči, kteří nejsou na nasazovacím žebříčku, budou dolosováni do skupin v I.stupni Turnaje B na pozice 

za „žebříčkovými hráči“ v pořadí ročník 2003, 2004, 2005, atd. 

Hráči věkových kategorií starší žactvo a dorost (2003-2007), 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.   
  

Nasazovací žebříček najdete na stránkách www.zksst.cz  v sekci mládež. Všechny žádáme o omezený počet 

doprovázejících osob. 
 

Důležité upozornění : Opatření proti šíření Covid-19 
 

- všichni hráči, trenéři, doprovod jsou povinni si při příchodu do haly vydezinfikovat ruce, 

- při vstupu jsou všichni účastníci odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci  

   příznaků virového infekčního onemocnění, které je přílohou Zpravodaje, 

- mimo hrací prostor jsou všichni povinni nosit v hale roušku. 
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4 ) 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 do 

KOSTRHŮN  Tomáš TJ Sokol Pohořelice TJ Štítná nad Vláří 

 

5 ) HOSTOVÁNÍ   : 
  

SCHVÁLENÉ  ZKSST 
  

 z do 

KOZELEK Ondřej KST Hluk TJ Nivnice 

 

6 ) HOSTOVÁNÍ  DO  SOUTĚŽÍ  ŽEN   : 
  

SCHVÁLENÉ  ČAST  
 z do 

BEZDĚKOVÁ  Kristýna Orel Zlín T.J. Sokol Vsetín 

 

7 ) RŮZNÉ   : 
  

7.1.  Rozdělení míčků, které svaz obdržel od ČASTu pro mládež: 
  

Na základě doporučení KM a KVS sjednotit míčky, se kterými se hrají MČR, BTM a KBTM, rozhodl VV 

ČAST, že se tyto soutěže budou v sezóně 2020/21 hrát s míčky Joola Prime. VV ČAST zároveň rozhodl, že 

poskytne Krajským svazům mimo míčky pro KrBTM také 8 kartónů tréninkových míčků Joola Magic * po 72ks.  

VV ZKSST následně rozhodl, že pořadatelům KrBTM budou postupně uvolňovány míčky na jednotlivé turnaje 

a že tréninkové míčky budou rozděleny oddílům, jejichž hráči a hráčky se zúčastňovali v loňské sezóně KrBTM. 

Jako kritérium pro rozdělení pak byl určen počet účastí hráčů a hráček jednotlivých oddílů či klubů na KrBTM, 

přičemž bylo rozhodnuto o minimálním počtu míčků pro oddíl či klub 15 ks. 
 

Oddíl či klub počet míčků Oddíl či klub        počet míčků        

KST Zlín 103 KST Dolní Němčí   30 

TJ Sokol Kostelec-Zlín 63 TJ SLAVIA Kroměříž   26 

T.J. Sokol Vsetín 62 TJ Bystřice p.H.   26 

KST Hluk 45 TJ Jiskra Otrokovice     22 

ST AMON Kunovice 37 SK Slavičín    21 

SK Spartak Hulín 32 TJ Nivnice    17 

TJ Sokol Újezdec-Těšov 31 TJ Spartak Hluk   15 

Orel Zlín 31 Obec Lubná    15 
 

Míčky budou předány na 1.KrBTM. 

Přidělené míčky jsou určeny výhradně pro tréninkové hodiny mládeže!!!  
   

7.2.  Termínová listina 
 

V příloze Zpravodaje naleznete Termínovou listinu na sezonu 2020-21, platnou k 17.9.2020.  

 

P Ř Í L O H Y   : 
  

 Rozpis MČR jednotlivců dorostu 

 Standardy MČR mládeže 

 Propozice Krajského přeboru mládeže jednotlivců (KrBTM) 

 Prohlášení o bezinfekčnosti 

 Systém KrBTM 

 Body pro hodnocení KP mládeže 2020-21 

 Bodové hodnoty pro závěrečné žebříčky mládeže (ml.ž., st.ž., dor.) 

 Bodové hodnoty pro závěrečné žebříčky mládeže (nejml.ž.) 

 Body pro nasazovací žebříček mládeže 

 Metodika sestavování krajských žebříčků dospělých pro sezónu  2020–21 (2 soubory) 

 Metodika sestavování krajských žebříčků mládeže pro sezónu  2020–20 

 Termínová listina ZKSST k 17.9.2020 

 

Vsetín, 20.9.2020 

 

        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.ping-pong.cz/

