Zlínský Krajský Svaz Stolního Tenisu
ZPRAVODAJ

č.

8 / 2020 – 21

1 ) DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2020–21 :
1.1. Rozhodnutí o přerušení soutěží řízených ZKSST
Výkonný výbor přijal dne 9.10.2020 následující usnesení s ohledem na současný vývoj pandemie covid-19 :
- Cílem ZKSST je udržet kromě zdraví všech osob i sportovní činnost v co nejširším povoleném rozsahu dle úředních
opatření, a to s maximálním důrazem na hygienické a bezpečnostní opatření proti šíření covid-19.
- Dlouhodobé soutěže :
Odkládá se 3.-6.kolo
V případě že bude možné uskutečnit utkání plánovaná na termín 14.-15.11.2020, budou se hrát utkání dle původního
rozlosování.
O termínech odložených utkání se rozhodne dodatečně.
- Český pohár :
Finále, a utkání o 3.místo, bylo odložena. O náhradním termínu se rozhodne dodatečně.
- Bodovací turnaje mládeže :
Turnaj v Hluku plánovaný na 10.-11.10.2020 byl odložen.

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

DRUŽSTVO
TJ Holešov B

ORG.PRACOVNÍK
LIŠKA Libor

E-MAIL
liska@tsholesov.cz

MOBIL
607 762 145

1.3. Povinnosti pořadatelů utkání: připomínám
1.3.1. Hlášení výsledků:
Pouze prostřednictvím Registru ČAST, a to do dvou hodin po skončení utkání. Pokud o víkendu hraje družstvo dvě
domácí utkání, výsledky obou utkání se hlásí nejpozději do dvou hodin po odehrání druhého utkání.
Pozn. Nahlásit výsledek znamená vyplnit dvě okénka, např. 10:2.
Za včasné nahlášení výsledků je považováno nahlášení (při dvoukole) v neděli do 16,00 h..

1.3.2. Zasílání zápisů o utkání:
Nejpozději první pracovní den po utkání (zpravidla pondělí) pouze prostřednictvím elektronické pošty na adresu:
karelzahradnicek@seznam.cz, v jasně čitelném provedení: každé utkání (zápis) = jeden soubor, ve formátu PDF, s
názvem: název soutěže_domácí družstvo_hostující družstvo př.:
Div_Orel_Zlín_TJ_Holešov
KS1_SK_Spartak_Hulín_Sport_centrum_Bylnice
KS2A_KST_Dolní_Němčí_D_T.J._Sokol_Vsetín_B
KS2B_KST_Dolní_Němčí_C_TJ_Spartak_Hluk, někteří si bez problémů zvykli, někteří se ani neobtěžují.
Pozn. Skenujte vždy celý zápis, občas chybí okraje, kde se zapisuje střídání, či nejsou vidět sloupečky
s průběžným stavem, případně jména či podpisy dole. Zápisy raději pošlete řádně naskenované až v pondělí.

1.3.3. Zápisy o utkání :
Opětovně bude vyžadováno řádné vyplnění zápisu o utkání, ve všech jeho kolonkách. Připomínám především – začátek
a konec utkání, na řádcích 3 – 6 a u střídajících hráčů jméno a příjmení, u podpisu zápisu vedoucími družstev
též tiskacím písmem jejich jméno. Střídání v utkání značíte vždy na levý okraj zápisu, i pokud jde o střídání
v družstvu hostů!!! Střídání označíme písmenem S, není potřeba dělat žádné hvězdičky či podobné znaky. Pokud
to takto provedete, není potřeba nic víc psát dole do poznámek. Odkaz na správné vyplnění zápisu máte níže.
Žádám všechny o prostudování, jak se má správně vyplňovat zápis. Informaci předejte především těm, kteří
zápis o utkání vyhotovují. Neúplně či špatně vyplněné zápisy budou postihovány pořádkovou pokutou. Vzor
vyplněného zápisu najdete na
https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2017/06/Vzor-vypln%C4%9Bn%C3%AD-z%C3%A1pisu-outk%C3%A1n%C3%AD-%C4%8CAST_new.pdf

2 ) ZPRÁVY KOMISE MLÁDEŽE :
2.1. Nominace KM ZKSST na BTM ČR :
Pokud se budou i nadále provádět nominace na BTM ČR v kategoriích dorost, starší žactvo, mladší žactvo (2 chlapci +
1 dívka), bude prováděna nominace dle průběžného žebříčku pro konečný žebříček. Pro stanovení průběžného pořadí se
budou započítávat při odehrání (BTM ČR + KrBTM) :
2 turnajů
2 turnaje
6 turnajů
4 turnaje
3 turnajů
2 turnaje
7 turnajů
4 turnaje
4 turnajů
3 turnaje
8 a více turnajů
5 turnajů
5 turnajů
3 turnaje

2.2. Nominace KM ZKSST na MČR mládeže jednotlivců 2021 :
Nominace bude prováděna tak, jak bylo uvedeno, na základě umístění v konečném bodovém pořadí KrBTM. Vzhledem
k tomu, že v době nominace nemusí být odehráno všech 8 KrBTM (vzhledem k nynější situaci), bude nominace
provedena na základě průběžného pořadí, přičemž se budou pro průběžné pořadí započítávat při odehrání :
2 turnajů
2 turnaje
5 turnajů
3 turnaje
3 turnajů
2 turnaje
6 turnajů
4 turnaje
4 turnajů
3 turnaje
7 turnajů
4 turnaje

2.3. KP mládeže jednotlivců 2021 :
V případě neodehrání všech 8 KrBTM (vzhledem k nynější situaci), bude konečné pořadí KP mládeže v jednotlivých
kategoriích určeno následovně. Pro stanovení konečného pořadí se budou započítávat při odehrání :
2 turnajů
2 turnaje
5 turnajů
3 turnaje
3 turnajů
2 turnaje
6 turnajů
4 turnaje
4 turnajů
3 turnaje
7 turnajů
4 turnaje
Snahou bude samozřejmě odehrát všech 8 plánovaných turnajů.

3 ) STŘÍDAVÝ STARTY :
SCHVÁLENÝ ZKSST
Příjmení, jméno

nar.

v základu družstva

soutěž

střídavý start v dr.

soutěž

SCHUSTER Lukáš

2005

TJ Spartak Hluk

KS II.tř.

TJ Nivnice

Divize

4 ) ČESKÝ POHÁR - I.st. :
Finále, a utkání o 3.místo byla odložena. Náhradní termín bude určen dodatečně.

5 ) RŮZNÉ :
5.1. Rozdělení míčků, které svaz obdržel od ČASTu pro mládež:
Na 1.KrBTM v Hluku a Slavičíně byly předány tréninkové míčky, které ZKSST obdržel od VV ČAST a to:
Oddíl či klub
počet míčků
převzal
KST Zlín
103
Aleš Dufek
TJ Sokol Kostelec-Zlín
63
Martin Karal
T.J. Sokol Vsetín
62
Juchelková
KST Hluk
45
Kolečkář
ST AMON Kunovice
37
Bureš
SK Spartak Hulín
32
Petr Grygar
TJ Sokol Újezdec-Těšov
31
Pavel Lekeš
Orel Zlín
31
Petr Polák
KST Dolní Němčí
30
Dušan Kubeš
TJ SLAVIA Kroměříž
26
Vít Dvořák
TJ Bystřice p.H.
26
N.Píšová
TJ Jiskra Otrokovice
22
Jaroslav Ošanec
SK Slavičín
21
Jančařík
TJ Nivnice
17
Roman Kouša
TJ Spartak Hluk
15
Maxmilián Širůček
Obec Lubná
15
Vít Dvořák
Přidělené míčky jsou určeny výhradně pro tréninkové hodiny mládeže!!!

5.2. Schválené potahy na období 1.10.2020-31.3.2021 :
Seznam schválených potahů pro období 1.10.2020 - 31.3.2021 najdete na https://www.ping-pong.cz/wpcontent/uploads/2020/10/LARC-1.10.2020-31.3.2021.pdf Při této příležitosti připomínám, že potah na pálce musí být
vždy z aktuálně schváleného seznamu ITTF a musí být připevněn takovým způsobem, aby logo ITTF a číslo ITTF
(pokud bylo přiděleno), značka dodavatele a obchodní značka potahů, byly jasně viditelné na okraji nejbližším držátku
pálky.

6 ) POKUTY :
TJ Sokol Mysločovice - účast hráče Jakuba Pavlištíka bez platné registrace na 1.KrBTM…………… 150,- Kč
Udělené pořádkové pokuty budou oddíly či kluby hrazeny souhrnně po skončení 1.poloviny soutěže.

Vsetín, 12.10.2020

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.

