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1 )  ZPRÁVY  KOMISE  MLÁDEŽE  : 
  

1.1.  KP mládeže jednotlivců (KrBTM) : 
 

V přílohách Zpravodaje najdete Rozpis krajského přeboru mládeže jednotlivců (KrBTM), systém podle kterého se 

bude hrát, tabulku bodů pro KP mládeže, tabulku bodů přidělovaných v akcích hodnocených ZKSST v sezóně 

2021/22 pro závěrečný žebříček a tabulku bodů přidělovaných pro nasazovací žebříček pro KrBTM. 
  

1.2.  1.KrBTM – Ostrožská Nová Ves 
 

Vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci se KrBTM budou hrát v této sezóně ve dvou dnech 

(v sobotu a v neděli), jako Turnaj A (pro výše postavené hráče na žebříčku) a Turnaj B (pro níže postavené 

hráče na žebříčku a hráče, 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 Ostrožské Nové Vsi  

v sobotu 4.9.2021 Turnaj A pro hráče na 1.-102.místě nasazovacího žebříčku pro 1.KrBTM,  

a v neděli 5.9.2021 Turnaj B pro hráče od 103.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, dorost a junioři (2003-2008), 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 
 

Upozorňujeme všechny zúčastněné na povinnost dodržovat všechna opatření k minimalizaci možného šíření Covid 

19, vydaná vládními a dalšími úřady, příslušnou hygienickou stanicí pro dané území, příp. izolační či karanténní 

opatření. Pořadatel zodpovídá za zvýšenou hygienu a desinfekci v hracích místnostech, šatnách, umývárnách i soc. 

zařízeních. Bližší informace budou rozeslány na oddíly 30. nebo 31.8.2021 
  

1.3.  Metodika sestavování krajských žebříčků mládeže pro sezónu  2021–22 
 

V příloze Zpravodaje najdete soubor Metodika sestavování krajských žebříčků mládeže pro sezónu  2021–22, ve 

kterém najdete metodiku pro sestavování krajských žebříčků mládeže a informace k Přeborům kraje jednotlivců a 

družstev mládeže. Do žebříčků nebudou zahrnuty výsledky z MČR jednotlivců, které se uskuteční na podzim 2021. 
  

1.4.  Nominace ZKSST na BTM ČR pro sezónu 2021–22 
 

V příloze Zpravodaje najdete soubor ve kterém je popsán způsob, jakým bude ZKSST nominovat hráče a hráčky 

v kategoriích U13, U15, U17 a U19 na BTM ČR (materiál již byl rozeslán na oddíly 20.8.2021).  

 

http://www.zksst.cz/


2 )  NOMINACE   NA   MČR   MUŽŮ   A   ŽEN   : 
  

Vzhledem k tomu, že se neuskutečnil KP dospělých pro rok 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 

umístěni na krajském žebříčku za sezónu 2019-20. Mistrovství ČR mužů a žen – jednotlivců pro rok 2021, se 

uskuteční 9.-11.10.2021 v Havířově (rozpis najdete v příloze Zpravodaje). 

Vzhledem k tomu, že krajské svazy musí zadat nominaci do 25.9.2021, žádám zájemce o účast, aby se nahlásili do 

23.9.2021 na mailovou adresu předsedy STK.   

Krajský svaz může nominovat 4 muže + 3 ženy + náhradníky. 

 

3 ) STŘÍDAVÝ  START   : 
  

SCHVÁLENÉ  ZKSST 
  

Příjmení, jméno  nar. v základu družstva soutěž  střídavý start v dr.         soutěž 
  

BLAHA  Jan  2003 ST Bílovice  RP I.tř.  TJ Jiskra Otrokovice B Divize 

 

4 ) ZPRÁVA  KR  ZKSST   : 
  

Školení a doškolení rozhodčích 
  

Informace ke školení a doškolení rozhodčích, kontrola seznamů rozhodčích. Připomínám, že vedoucí družstev, 

která hrají soutěže řízené ZKSST musí být rozhodčí s licencí „K“. (V příloze Zpravodaje č.2, byly informace 

zveřejněny ve špatném formátu.) 

 

5 )  RŮZNÉ   : 
   

5.1.  Výběrové řízení na pořadatelství akcí v sezóně 2021/22 - jaro 
  

VV ZKSST vypisuje výběrové řízení na pořadatelství těchto jednorázových soutěží : 

    požadovaný 

Soutěž  termín   počet stolů 

 

5.KrBTM 8.-9.1.2022 10    

KP mužů a žen - jednotlivců 22.1.2022 12    

6.KrBTM 5.-6.2.2022 10       

7.KrBTM 26.-27.3.2022 10    

8.KrBTM 9.-10.4.2022  10    

KP družstev žactva a dorostu 23.4.2022   6     
 

Žádáme oddíly, které by měly zájem tyto soutěže uspořádat, aby se přihlásily na adresu 

karelzahradnicek@seznam.cz  do 31.srpna 2021. 
 

Podmínky uspořádání : 

a/ zajištění hracích podmínek podle „Pravidel“,  

b/ zajištění občerstvení v místě konání pro hráče, činovníky, vedoucí 
 

V přihlášce je nutno uvést : 

a/ rozměry haly (celková použitelná hrací plocha šířka x délka) 

b/ stoly (značka) 
 

Na uspořádání KrBTM poskytne ZKSST pořadateli příspěvek ve výši 13500,- Kč, na uspořádání KP jednotlivců ve 

výši 9000,- Kč, na uspořádání KP dr.mládeže 6000,- Kč. 
 

5.2.  Termínová listina 
 

V příloze Zpravodaje naleznete Termínovou listinu na sezonu 2021-22, platnou k 17.8.2021.  

 

 

 

P Ř Í L O H Y   :   

•  Propozice Krajského přeboru mládeže jednotlivců (KrBTM) 

•  Systém KrBTM 

•  Body pro hodnocení KP mládeže 2021-22 

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

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

•  Body pro nasazovací žebříček mládeže 

•  Metodika sestavování krajských žebříčků mládeže pro sezónu 2021–22 

•  Rozpis Mistrovství ČR dospělých 

mailto:karelzahradnicek@seznam.cz


•  Termínová listina (k 17.8.2021) 

 

   
 
Vsetín, 23.8.2021 

 

 

 

        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   


