Zlínský Krajský Svaz Stolního Tenisu
ZPRAVODAJ

č.

9 / 2021 – 22

1 ) DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2021–22 :
1.1. Zápisy o utkání :
3. a 4.kolo - závady :
TJ Nivnice B –TJ Drslavice – pozdní zaslání zápisu o utkání,
TJ Fryšták – Orel Ostrožská Nová Ves, TJ Rožnov p.R. – pozdní nahlášení výsledků utkání,
SK Slavičín – TJ Sokol Kostelec-Zlín – u střídajícího hráče domácích neuvedeno jméno,
TJ Sokol Horní Bečva – TJ SLAVIA Kroměříž – u střídajícího hráče domácích neuvedeno jméno,
TJ Sokol Kostelec-Zlín B – TJ Bystřice p.H. B – u střídajícího hráče domácích neuvedeno jméno.
5.kolo - závada :
TJ Štítná n.Vl. –TJ Jiskra Otrokovice D – neúplně vyplněný zápis o utkání.

1.2. Povinnosti pořadatelů utkání: opětovně připomínám

1.2.1. Předehrávaná utkání :
- zadávání výsledku, do dvou hodin po skončení utkání,
- zadávání zápisů do systému, první pracovní den po utkání,
- zaslání zápisu, první pracovní den po utkání.
1.2.2. 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_TJ_Jiskra_Otrokovice_B_Orel_Zlín
KS1_Sport_centrum_Bylnice_TJ_SLAVIA_Kroměříž
KS2A_T.J._Sokol_Vsetín _A_TJ_Holešov_B
KS2B_T.J._Sokol_Morkovice_KST_Dolní_Němčí_C, i nadále platí, že 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.

1.2.3. Zápisy o utkání :
Opětovně je 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

1.2.4. 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!!!

1.3. Vrchní rozhodčí utkání:
Vzhledem k tomu, že dochází k nedodržování čl.15.1. Rozpisu dlouhodobých soutěží (mistrovská utkání řídí
vrchní rozhodčí, jenž má platnou licenci rozhodčího K, nebo licenci B a vyšší), rozhodl VV ZKSST na svém
zasedání dne 1.11.2021, že nedodržování tohoto článku bude od 7.kola soutěží, pokutováno částkou 200,- Kč

2 ) ZPRÁVY KOMISE MLÁDEŽE :
2.1. 3.KrBTM – Slavičín
3.KrBTM se bude opět hrát 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 ve 4.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 ve 4.KrBTM v Turnaji A.

3.KrBTM se koná ve Slavičíně
v sobotu 6.11.2021 Turnaj A pro hráče na 1.-105.místě nasazovacího žebříčku pro 3.KrBTM,
a v neděli 7.11.2021 Turnaj B pro hráče od 106.místa nasazovacího žebříčku pro 3.KrBTM níže a
hráče, kteří na žebříčku uvedeni nejsou.
Časový pořad:

8,00 - 8,30 hod.
8,30 - 9,00 hod.
9,00 hod.

prezence
losování
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 : I nadále platí stanovená opatření proti šíření Covid-19
- všichni hráči, trenéři, doprovod a ostatní účastníci KrBTM jsou povinni dodržovat
aktualizovaná Pravidla pro konání soutěží ve stolním tenisu řízených ZKSST (viz
příloha Zpravodaje,
- při vstupu jsou všichni účastníci povinni odevzdat vyplněné a podepsané aktualizované
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti s kontaktním telefonním číslem, které je přílohou
Zpravodaje (platí pro všechny účastníky KrBTM),

- na místě je možno také provést sebetestování vlastním testem,
- mimo hrací prostor jsou všichni povinni nosit v hale roušku.
Všechny účastníky žádáme o důkladné pročtení obou materiálů.
Sledujte prosím stránky www.zksst.cz, vzhledem k vývoji situace, může být turnaj
zrušen i na poslední chvíli (pátek odpoledne před turnajem).
2.2. Nominace ZKSST na BTM ČR – Praha, Vlašim (20.-21.11.2021)
Případní zájemci o nominaci na BTM ČR, které se budou konat 20. a 21.2021 v Praze a Vlašimi zašlou svoji
žádost na mailovou adresu předsedy KM ZKSST pana Zahradníčka do úterý 9.11.2021 do 18 hod.

3 ) STŘÍDAVÉ STARTY :
SCHVÁLENÉ
Příjmení, jméno
FOJTÍK Tomáš
KOZELEK Ondřej

nar.
2001
2004

v základu družstva
T.J. Sokol Vsetín
TJ Nivnice

soutěž
KS II.tř.
Divize

střídavý start v dr.
SK - SVINOV C
TJ Sokol Šarovy

soutěž
KS I.tř.
III.liga

4 ) ZPRÁVY Z KM ČAST :
4.1. Aktualizace rozpisů BTM ČR:
V příloze Zpravodaje najdete aktualizované rozpisy BTM ČR.
U BTM pro U13, U15, U17, U19 se jedná o aktualizaci nasazování, losování v turnajích.
U U11 jsou na konci rozpisu uvedeny termíny turnajů.
Změny jsou vždy zvýrazněny..
V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte pana Jaroslava Glogara člena komise mládeže
- Aktualizace rozpisu BTM ČR 2021/22 k 20.10.2021
- Aktualizace rozpisu BTM U11 2021/22

4.2. Propozice pro turnaj BTM U11:
Vážení,
dovoluji si Vám zaslat propozice pro první turnaj BTM ČR pro kategorii U11 (v příloze Zpravodaje).
Volíme tuto cestu, jelikož je to první turnaj U11. Turnaj je otevřený a prosím, přihlašujte se do 11.11.2021
prostřednictvím https://registr.ping-pong.cz/…je/
V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte mne.
člen komise mládeže
Jaroslav Glogar

5 ) RŮZNÉ :
5.1. Dotace Můj Klub 2022:
Národní sportovní agentura na svých stránkách https://agenturasport.cz/muj-klub-2022/ zveřejnila dotační výzvu
Můj Klub 2022. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které
se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.
Žádosti se podávají od 21.10.2021 12:00hod. do 30.11.2021 12:00hod.

5.2. Termínová listina – aktualizace 20.10.2021:
Aktualizovaná termínová listina k 20.10.2021 je v příloze Zpravodaje.
Z důvodů neznámých termínů mezinárodních akcí v roce 2022 může v TL dojít ke změnám u termínů
označených (???).

5.3. Pravidla pro konání soutěží ve stolním tenise - aktualizace:
Aktualizovaná pravidla pro konání soutěží ve stolním tenisu jsou v příloze Zpravodaje. Stále platí, že všichni
účastníci sportovního utkání jsou povinni se prokázat bezinfekčností bez ohledu na počet účastníků na dané akci,
a to včetně diváků a doprovodu hráčů.

6 ) POKUTY :
- účast hráče Tomáše Slintáka bez platné registrace na 2.KrBTM……………..
- pozdní zaslání zápisu o utkání B dr. (3.kolo) o 1 den ………………………
SK Slavičín
- u střídajícího hráče domácích neuvedeno jméno (3.kolo) …………………..
TJ Fryšták
- pozdní nahlášení výsledků utkání (3. a 4.kolo) ………………………………
TJ Sokol Horní Bečva - u střídajícího hráče domácích neuvedeno jméno (3.kolo) …………………..
TJ Sokol Kostelec-Zlín - u střídajícího hráče B dr. domácích neuvedeno jméno (4.kolo) ……………..
TJ Štítná nad Vláří
- neúplně vyplněný zápis (5.kolo) ……………………………………………..
TJ Nivnice

150,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
200,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
100,- Kč

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

PŘÍLOHY :
•
•
•
•
•
•

Aktualizace Rozpisu BTM ČR na sezónu 2021/2022
Aktualizace rozpisu BTM U11 2021/22
Propozice pro turnaj BTM U11 – Neratovice
Termínová listina ZKSST k 20.10.2021
Pravidla pro konání soutěží ve stolním tenisu – ZKSST (aktualizace 1.11.2021)
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti – ZKSST (aktualizace 1.11.2021)

Vsetín, 1.11.2021

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.

