Zlínský Krajský Svaz Stolního Tenisu
ZPRAVODAJ

č.

7 / 2020 – 21

1 ) DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2020–21 :
1.1. Podmínky odkladu mistrovských utkání řízených ZKSST :
V příloze Zpravodaje najdete Směrnici ZKSST č.2/ 2020, která upravuje podmínky odkladu mistrovských utkání
řízených ZKSST v případě pozitivních nálezů na Covid 19, uzavření hrací místnosti a dále určuje termín dohrání
dlouhodobých soutěží.

1.2. Změna vedoucího družstva :
SOUTĚZ
KS I.tř.

DRUŽSTVO
TJ Sokol Kostelec-Zlín B

ORG.PRACOVNÍK
ADAMEC Michal

E-MAIL
michal.adamec@hotmail.cz

MOBIL
722 427 997

2 ) ZPRÁVY KOMISE MLÁDEŽE - krajské BTM 2020-21 :
Vzhledem k epidemiologické situaci se i 2.KrBTM odehraje ve dvou dnech.
Rozdělení hráčů najdete na stránkách www.zksst.cz v sekci mládež, v nasazovacím žebříčku. Hráči, kteří nejsou
na žebříčku uvedeni, hrají Turnaj B.

2.KrBTM se koná 10.-11.10.2020 v Hluku (sportovní hala)
v sobotu 10.10.2020 - Turnaj A
v neděli 11.10.2020 - Turnaj B
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 prezence
nebude možná !!!!! V případě problému s dojezdem v termínu prezence, volejte na číslo 608 330 552 (paní Koušová).
Pozn. : Hráči, kteří nejsou na nasazovacím žebříčku, budou dolosováni do skupin v I.stupni turnaje 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.
Na stránkách www.zksst.cz v sekci mládež, najdete výsledkovou listinu z 1.KrBTM a nasazovací žebříček na
2.KrBTM.
Všechny žádáme o omezený počet doprovázejících osob.

Důležité upozornění : I nadále platí stanovená opatření proti šíření Covid-19
- všichni hráči, trenéři, doprovod jsou povinni si při příchodu do haly vydezinfikovat ruce,
- při vstupu jsou všichni účastníci povinni odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je přílohou Zpravodaje (platí i
pro doprovod hráčů),
- mimo hrací prostor jsou všichni povinni nosit v hale roušku.
Sledujte prosím stránky www.zksst.cz, vzhledem k vývoji situace, může být turnaj zrušen i na
poslední chvíli (pátek odpoledne před turnajem).
3 ) ZPRÁVA KR ZKSST :
Školení a doškolení rozhodčích
V příloze Zpravodaje najdete Zprávu komise rozhodčích č.2 / 2020-21. Zde jsou uvedeny m.j. informace o školení
rozhodčích.

4 ) PŘESTUPY :
Veškeré přestupy najdete na www.ping-pong.cz (registr ČAST – přehledy – přestupy).
Výběr schválených přestupů, které se týkají oddílů či klubů ZKSST.
ZKSST
HRABCOVÁ Helena
ZÁKOSTELSKÝ Stanislav

z
TJ Velehrad
TJ Rožnov p.R.

do
TJ Sokol Kostelec-Zlín (s návratem)
TJ Vidče

5 ) RŮZNÉ :
5.1. Metodický pokyn a pravidla pro konání sportovních akcí :
Dne 18.9.2020 vydala hlavní hygienička ČR metodický pokyn a pravidla pro konání sportovních soutěží, které
připravila Národní sportovní agentura(NSA) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a jsou určena k zajištění
řádného průběhu sportovních soutěží v této těžké epidemiologické situaci. Pravidla zohledňují prioritu NSA, kterou je
vždy zdraví sportovců, trenérů, rozhodčích, realizačních týmů i diváků, zároveň však zohledňují i zájem NSA, aby byly
zahájeny a reálně mohly i probíhat soutěže v jednotlivých sportovních odvětvích, a to zejména mistrovské soutěže v
kolektivních i individuálních sportech. Metodický pokyn a s ním spojené dokumenty najdete v příloze Zpravodaje (2
soubory).

5.2. Termínová listina :
V příloze najdete aktualizovanou termínovou listinu s doplněnými termíny MČR mládeže 2021.

PŘÍLOHY :











Směrnice ZKSST č.2 / 2020 – Covid 19
Prohlášení o bezinfekčnosti - hráči
Prohlášení o bezinfekčnosti - doprovod
Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR k jednotnému postupu KHS při konání sportovních akcí
Pravidla pro konání sportovních soutěží v době pandemie onemocnění covid-19
Termínová listina ZKSST k 28.9.2020
I.stupeň Českého poháru 2020-21 – výsledky
Průběžné pořadí pro konečný žebříček mládeže
Zpráva komise rozhodčích č.2 / 2020-21

Vsetín, 5.10.2020

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.

