Zlínský Krajský Svaz Stolního Tenisu
ZPRAVODAJ

č.

11 / 2021 – 22

1 ) DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2021–22 :
Zápisy o utkání :
9. a 10.kolo – bez závad

Opětovně ale připomínám, že střídání v utkání značíme vždy na levý okraj zápisu !!!
Střídání, označíme písmenem S.
Pokud to takto provedete, není potřeba nic víc psát dole do poznámek.
2 ) ZPRÁVY KOMISE MLÁDEŽE - krajské BTM 2021-22 :
4.KrBTM se koná ve Vsetíně
v sobotu 4.12.2021 - Turnaj A
v neděli 5.12.2021 - Turnaj B
Rozdělení hráčů najdete na stránkách www.zksst.cz v sekci mládež, v nasazovacím žebříčku. Hráči, kteří
nejsou na žebříčku uvedeni, hrají Turnaj B.
Časový pořad:
8,00 - 8,30 hod. prezentace
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.
Výsledkové listiny z KrBTM, průběžné pořadí KP mládeže a nasazovací žebříček najdete na stránkách
www.zksst.cz v sekci mládež.
Všechny i nadále 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 ze dne
23.11.2021,
- mimo hrací prostor jsou všichni povinni nosit v tělocvičnách a prostorách školy
roušku.
Sledujte prosím Zpravodaje a stránky www.zksst.cz, vzhledem k vývoji situace, mohou
být opatření upravena či změněna, případně může být turnaj zrušen i na poslední chvíli
před turnajem. Zrušení bychom oznámili nejpozději do pátku do 15:00 h..
Upozornění pro všechny účastníky. Vzhledem k epidemiologické situaci, ve které se nacházíme a stálé
nejistotě pořádání turnaje bude v bufetu tentokrát k dispozici pouze káva, případně čaj, takže
nezapomeňte svačinu s sebou.
Vsetín, 30.11.2021
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