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1 )  DLOUHODOBÉ  MISTROVSKÉ  SOUTĚŽE  2021–22   : 
 

VV schválil pro sezónu 2021/2022 výjimečné odpuštění platby vkladů do všech soutěží řízených VV ZKSST. 

VV tak rozhodl na základě nedohrané sezóny 2020/2021 z důvodu pandemie COVID 19 a hygienických opatření 

stanovených vládou ČR s tím spojených. Družstva, která se přihlásí do soutěží na základě převodu místa v 

soutěžní třídě, vklady platit budou. Vklady do soutěží budou určeny rozpisem. 

Převod místa v soutěžní třídě před sezónou 2021-22 je umožněn všem družstvům, a to v termínu od 15.4. do 

uzávěrky přihlášek. 

 

2 ) INFORMACE  RIK   : 
  

Na základě návrhu RIK byl VV ČAST schválen výklad k článku 452.04 Přestupního řádu o nezapočítání doby, 

kdy se nemohlo hrát, do lhůty pro přestup bez souhlasu mateřského oddílu, dále byl schválen návrh o osvobození 

přestupních poplatků podle článku 464.01 Přestupního řádu, pokud se jedná o přestup s návratem, hostování, 

případně střídavý start do stejného oddílu/družstva jako v sezóně 2020/2021.  

Informace k uvedeným článkům jsou zde:  

https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2021/03/V%C3%BDklad-k-%C4%8Dl.452.04.pdf  

 

3 ) RŮZNÉ   : 
  

3.1.  Návrhy změn Soutěžního řádu na Konferenci ČAST 2021: 
 

Návrhy změn soutěžního, registračního a přestupního řádu, ke Konferenci ČAST 2021 zasílejte jen v 

elektronické podobě na předsedu STK ČAST pana Václava Drozdu v.drozda@volny.cz nejpozději do 20.4 2021. 
 

3.2.  Termínová listina ČAST - změny: 
 

- MČR mládeže v původně schválených termínech 17.-18. dubna a 1.-2. května se odkládají. Nové termíny 

  budou určeny dodatečně, 

- MČR družstev dorostu a staršího žactva je naplánováno v termínu 26.-27.června 2021 v Havířově, 

- MČR mužů, žen, juniorů a juniorek do 21 let zatím bez určení přesného termínu. 
 

3.3.  Informace KM ČAST : 
 

Vážení sportovní přátelé, 

KM ČAST by Vás ráda informovala o následujících mezinárodních turnajích mládeže:  

 

20. LINZ - AUSTRIAN RAIFFEISEN YOUTH CHAMPIONSHIPS 2021, který se koná v Linci (Rakousko) v 

termínu 21. - 24.května 2021 (případný náhradní termín 3. - 6.června 2021). Propozice naleznete v příloze.  

Přihlášky https://www.email.cz/web-

office/3sRsv4sNei_VHTenh9t0YdApxv0UnrbXxQfir2Pwmea5Ro9fkFfdTfyzxjUIP9LBJcveZmE/Registration%

202021.xlsx je třeba zaslat na adresu pořadatele nejpozději do 30.dubna 2021.  
 

10. LITHUANIAN CADET & MINI CADET OPEN, který se koná ve Vilniusu (Litva) v termínu 18.-20.června 

2021. Propozice naleznete v příloze.  

Přihlášky https://www.email.cz/web-

office/5onZxZCwfjpdmzGdI2myaxqveOeJEOUteLh7VLjuBjI4yEZg2tmbV8Y1CD_SwRTL700gfKs/Lithuania

%20cadet%26mini%20cadet_%20entry%20forms.xlsx je třeba zaslat na adresu pořadatele nejpozději do 

1.května 2021. 

 

P Ř Í L O H A   : 
•  Propozice Linz 

•  Propozice Vilnius 

•  Termínová listina k 25.3.2021 

 

Vsetín, 8.4.2021 

 

        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   
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