Zlínský Krajský Svaz Stolního Tenisu
ZPRAVODAJ

č.

12 / 2020 – 21

1 ) DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2020–21 :
V příloze Zpravodaje najdete dodatek č.2 Rozpisu dlouhodobých soutěží.
Změnou rozlosování vlivem pandemické situace vznikly velké rozdíly domácích a venkovních utkání u
některých družstev. Tento nepoměr byl částečně upraven změnou pořadatelství. V rozlosování jsou upravená
utkání podbarvená žlutě.
Žádám všechny oddíly, aby si upravené rozlosování, včetně časů, zkontrolovaly a případné kolize s návrhem
změn zaslaly nejpozději do 12.1.2021.
Rozlosování soutěží řízených VV ZKSST je součástí tohoto Zpravodaje, jako příloha. Po 12.1.2021 budou
změny zapracovány do STISu, pokud nedojde k dalším změnám.

2 ) KRAJSKÉ PŘEBORY DOSPĚLÝCH - JEDNOTLIVCŮ 2021 :
KP dospělých – jednotlivců, který se měl konat v sobotu 9.ledna 2021 ve Slavičíně, je odložen.

3 ) NOMINACE NA MČR MUŽŮ A ŽEN :
Vzhledem k tomu, že se KP dospělých neuskuteční před termínem plánovaného Mistrovství ČR mužů a žen –
jednotlivců pro rok 2021, které má být uspořádáno v Havířově ve dnech 29.-31.1.2021, rozhodl VV ZKSST, že
na MČR budou nominováni hráči, kteří budou mít zájem se zúčastnit. Nominováni budou hráči z řad zájemců,
kteří jsou nejvýše umístění na krajském žebříčku za sezónu 2019-20.
Vzhledem k tomu, že krajské svazy musí zadat nominaci do 15.1.2021, žádám zájemce o účast, aby se nahlásili
do 13.1.2021 na mailovou adresu předsedy STK. Vše platí v případě, že se MČR skutečně uskuteční.
Krajský svaz může nominovat 4 muže + 3 ženy + náhradníky.

4 ) ZPRÁVY KOMISE MLÁDEŽE - krajské BTM 2020-21 :
KrBTM, který se měl konat v neděli 10.1.2021 ve Slavičíně, je odložen.

5 ) MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ A ŽEN :
Nominovaní hráči najdou všechny potřebné informace v Rozpisu MČR, který je přílohou tohoto Zpravodaje.
Uzávěrka přihlášek: 24.1.2021.
Upozornění:
a/ Přihlašování se týká i náhradníků.
b/ Samotná nominace není přihláškou do soutěže.

PŘÍLOHA :
• Rozpis dlouhodobých soutěží mužů a žen řízených ZKSST 2020/21 – dodatek č.2
• Rozlosování dlouhodobých soutěží 2020-21 – úprava k 4.1.2021
• Rozpis Mistrovství ČR dospělých
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