Zlínský Krajský Svaz Stolního Tenisu
ZPRAVODAJ

č.

8 / 2021 – 22

1 ) DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2021–22 :
1.1. Zápisy o utkání :
1. a 2.kolo - závady :
ST AMON Kunovice – KST Zlín B, TJ DDM Val.Meziříčí B – pozdní zaslání zápisů o utkání,
TJ Rožnov p.R. – TJ Sokol Horní Bečva – nezadání zápisu do STISu v termínu.

1.2. Povinnosti pořadatelů utkání: připomínám
1.2.1. 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_TJ_Jiskra_Otrokovice_A_TJ_Nivnice
KS1_TJ_Holešov_TJ_DDM_Valašské_Meziříčí
KS2A_KST_Zlín_C_TJ_ST_Bystřice_pod_Lopeníkem
KS2B_TJ_Jiskra_Otrokovice_D_TJ_Nivnice_B, 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.

1.2.2. 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

1.2.3. Zadávání zápisů do systému:
Pořádající oddíl je povinen zadat kompletní zápis o utkání s výsledky hráčů (sady, míčky) do Registru ČAST nejpozději
první pracovní den po utkání.
Připomínám povinnost vyplňovat ve STISu na první straně také jméno a příjmení vrchního rozhodčího!!! Za
vzniklé problémy v prvním dvoukole se svaz všem omlouvá. Chyba byla na naší straně.

1.2.4. Pravidla pro konání soutěží ve stolním tenisu :
Upozorňujeme pořadatele utkání i všechna zúčastněná družstva na povinnost dodržovat při mistrovských i
nemistrovských utkáních ve stolním tenisu opatření k zamezení možného šíření onemocnění covid-19, vydaná vládními
a dalšími úřady, příslušnou hygienickou stanicí pro dané území, příp. izolační či karantenní opatření.
VV ZKSST k tomu vydal souhrn pravidel, který je potřeba dodržovat při organizaci všech utkání ve stolním tenisu.
Tato pravidla najdete v příloze Zpravodaje č.5, kde také najdete Čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
Připomínáme, že za dodržování všech uvedených pravidel zodpovídá pořadatel, především pak za zvýšenou
hygienu a desinfekci v hracích místnostech, šatnách, umývárnách i soc. zařízeních. Je zbytečné psát po utkání do
zápisu, že někdo něco nepředložil. Pravidla jasně říkají, co v takovém případě má pořadatel za povinnost učinit.

2 ) ZPRÁVY KOMISE MLÁDEŽE :
2.1. KrBTM změna termínu :
V termínové listině došlo ke změně termínu posledního turnaje, který se bude hrát o týden dříve, než bylo původně
plánováno. Nový termín je 2.-3.dubna 2022.

2.2. Nominace KM ZKSST na MČR mládeže jednotlivců 2022 :
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 2022 :
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.

2.4. Nominace KM ZKSST na BTM ČR – Havířov, Ostrava :
Mladší žáci U13 Jindřich Greipel (T.J. Sokol Vsetín)
Petr Neubauer (KST Zlín)
Ml.žákyně U13 Kristýna Konečná (KST Hluk)
Starší žáci U15 Tomáš Málek (KST Zlín)
Filip Dufek (KST Zlín)
St.žákyně U15 Lucie Obdržálková (KST Hluk)
náhradnice Aneta Ježková (KST Hluk)
Dorostenci U17 Michael Sigmund (KST Zlín)
Dorostenky U17 Lucie Obdržálková (KST Hluk)
náhradnice Kristýna Holíková (T.J. Sokol Vsetín)
Junioři U19
Jan Blaha (ST Bílovice)
Nominace není přihláškou. Oddíly byly informovány 10.10.2021 také prostřednictvím mailu.
Propozice najdete na adrese https://www.ping-pong.cz/mladez/
Přihlášky se podávají na formuláři prostřednictvím centrálního registru ČAST na adrese: https://registr.ping-pong.cz v
menu KLUB/TURNAJE. Uzávěrka přihlášek nejpozději ve středu 13.října 2021.

3 ) ČESKÝ POHÁR - I.st. :
Finálové utkání mezi Orlem Zlín a TJ Sokol Kostelec-Zlín skončilo nerozhodně 5:5, takže o vítězi rozhodoval poměr
setů, který byl v poměru 20:19 příznivější pro TJ Sokol Kostelec-Zlín, který se nakonec mohl radovat z poháru za
vítězství v I.stupni Čs.poháru. Třetí místo a tím i postup do II.stupně Čs.poháru si vítězstvím nad TJ Sokol Mysločovice
8:2 zajistilo družstvo PPK Malenovice. V příloze Zpravodaje najdete kompletního pavouka soutěže.
Družstva, která se umístila na prvních třech místech mají právo startu ve II.stupni Čs.poháru.

4 ) RŮZNÉ :
4.1. Výzva pro zájemce o zařazení do projektů SPS a OTM pro rok 2022 :
Vážení sportovní přátelé,
v příloze Vám zasílám formuláře pro zájemce o zařazení do projektů Sportovní střediska mládeže (SPS) a Oddílů
talentované mládeže (OTM) pro rok 2022.
Tyto projekty jsou určeny oddílům stolního tenisu, které dlouhodobě a systematicky pracují s mládeží, a to především
na celostátní úrovni v kategoriích U11, U13 a U15 a jsou určeny zejména na podporu zajištění trenérské péče. Bližší
informace v "Pokyny pro vyplnění formuláře". Prosím zájemce o zařazení do projektů o zaslání vyplněného formuláře
na e-mail: mladez@ping-pong.cz, a to nejpozději do termínu 20.10.2021.
s pozdravem
Martin Protiva
komise mládeže ČÁST

4.2. Schválené potahy na období 1.10.2021-31.12.2021 :
Seznam schválených potahů pro období 1.10.2021 - 31.12.2021 najdete v příloze Zpravodaje. 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. Upozorňuji také, že některé typy potahů mohou mít i jinou barvu než
červenou – viz seznam. Jeden potah musí být vždy černý.

5 ) ZPRÁVA KR ZKSST :
Kontrola seznamu rozhodčích
Žádáme všechny oddíly, případně jednotlivé rozhodčí o provedení kontroly v seznamu rozhodčích, zda jsou všichni,
kteří do seznamu patří, v seznamu uvedeni.

6 ) POKUTY :
ST AMON Kunovice
TJ Rožnov p.R.

- pozdní zaslání zápisů o utkání A dr. (1. a 2.kolo) o 1 den ……………..
- nezadání zápisu utkání A dr. do STISu (2.kolo) v termínu …………….

200,- Kč
100,- Kč

Udělené pořádkové pokuty budou oddíly či kluby hrazeny souhrnně po skončení 1.poloviny soutěže.

PŘÍLOHY :





I.stupeň Českého poháru 2021-22 – kompletní výsledky
Pokyny pro vyplnění žádosti SPS OTM 2022
Formulář SPS OTM na rok 2022
Seznam schválených potahů od 1.10.2021

Vsetín, 10.10.2021

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.

