Zlínský Krajský Svaz Stolního Tenisu
ZPRAVODAJ

č.

12 / 2021 – 22

Veselé Vánoce a šťastný nový rok
přeje všem VV ZKSST.
1 ) DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2021–22 :
1.1. Zápisy o utkání :
11.kolo – závady:
KST Dolní Němčí B – TJ Jiskra Otrokovice B – pozdní nahlášení výsledku utkání

Opětovně 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.
1.2. Úspěšnosti :
Úspěšnosti v dlouhodobých soutěžích po 1.polovině najdete ve STISu. Žádné další, vydávány nebudou.

1.3. Schválené požadavky na změny:
Níže uvedené změny jsou platné od 1.1.2022.
Změna
Začátky utkání
Značka míčků
Značka míčků

soutěž
KS I.tř.
KS I.tř.
KS II.tř. sk.A

družstvo
TJ Rožnov p.R. A
TJ Rožnov p.R. A
TJ Rožnov p.R. B

od 1.1.2022
nedělní utkání od 10:00 h.
JOOLA PRIME 40+, plast, bílá
JOOLA PRIME 40+, plast, bílá

1.4. Kontrola plnění podmínky (čl.330.25 SŘ) :
Na základě kontroly plnění podmínky dle čl.330.25 SŘ byly zneplatněny níže uvedené soupisky družstev. Níže
uvedení hráči budou ze základu soupisek přesunuti na poslední místa v dané soupisce, a to před hráče na střídavý
start. Změnu provede oddíl nejpozději do 12.1.2022, před zahájením druhé poloviny soutěže.
Hráč
STŘELEC Marek
KUBĚNA Stanislav
PANÁČEK Marek
PANÁČEK Anton
DALAJKA Daniel
POLÁCH Dominik
RAŠÍK David
SADÍLEK Jan
JÁNIŠ Pavel

soutěž
Divize
KS I.tř.
KS I.tř.
KS I.tř.
KS II.tř. - sk.A
KS II.tř. - sk.A
KS II.tř. - sk.A
KS II.tř. - sk.B
KS II.tř. - sk.B

družstvo
KST Zlín B
TJ DDM Valašské Meziříčí C
Sport centrum Bylnice
Sport centrum Bylnice
KST Zlín C
KST Dolní Němčí D
TJ Sokol Mysločovice
KST Dolní Němčí C
TJ Sokol Kostelec-Zlín C

2 ) DODATEČNÉ ZAŘAZENÍ HRÁČŮ DO KRAJSKÝCH ŽEBŘÍČKŮ :
Krajský žebříček M U Ž Ů :
neklasifikovaní :
91.-100.
151.-160.
181.-190.
191.-200.

GLAC Michal
VALA Miroslav
ZRŮBEK Marek
ŠČEPKA Milan

TJ Rožnov p.R.
TJ Sokol Horní Bečva
TJ Holešov
TJ Sokol Mysločovice

1662,5
1568,2
1530,6
1514,8

28
27
35
28

Krajský žebříček Ž E N :
neklasifikované :
4.
6.
6.
7.

VRZALOVÁ Štěpánka
MALÍKOVÁ Klára
OBDRŽÁLKOVÁ Lucie
JEŽKOVÁ Aneta

KST Hluk
KST Hluk
KST Hluk
KST Hluk

Oddíly TJ Rožnov p.R., TJ Sokol Horní Bečva, TJ Holešov, TJ Sokol Mysločovice a KST Hluk jsou
povinny provést změny soupisek v dostatečném předstihu před dalším soutěžním kolem. Platnost zařazení
od 20.12.2021.

3 ) KRAJSKÉ PŘEBORY DOSPĚLÝCH - JEDNOTLIVCŮ 2022 :
KP dospělých – jednotlivců se konají v sobotu 22.ledna 2022 ve Slavičíně. Přebor není v kategorii mužů
volnou soutěží. Zúčastnit se ho mohou hráči uvedení na základech družstev hrajících soutěže řízené ČAST
případně ZKSST a po 6 hráčích, které mohou nominovat jednotlivé RSST.
ZKSST stanovil minimální závazné počty účastníků Přeboru mužů pro oddíly a kluby, hrající dlouhodobé
soutěže řízené ČAST (od 2.ligy níže) a krajským svazem, které jsou uvedeny v příloze Zpravodaje (Kvóty 2022).
Hráči nominovaní jednotlivými oddíly či kluby, musí být hráči základu družstev. Oddíly či kluby, které
nezajistí účast svých hráčů na Přeborech kraje, budou potrestány pořádkovou pokutou 400,- Kč za
jednoho nezúčastněného hráče. Hráče základu nižšího družstva (např. „C“ dr.) lze v nominaci nahradit hráčem
základu vyššího družstva („A“ či „B“ dr.).
Rozpis krajského přeboru dospělých 2022 je součástí Zpravodaje. Prosím o dodržení všech termínů, tak jak
jsou uvedeny v rozpisu přeboru.
Vzhledem k současným epidemiologickým opatřením bude počet účastníků omezen na 100. Organizařní
pracovníci + rozhodčí 10, hráči max. 90. V případě, že by bylo přihlášených hráčů víc, budou hrát všechny
přihlášené ženy + muži do počtu 90-ženy. O případném vyřazení některých přihlášených hráčů by
rozhodovalo zařazení hráčů podle žebříčku elo stabil k termínu přihlášek 20.1.2022.

4 ) ZPRÁVY KOMISE MLÁDEŽE - krajské BTM 2021-22 :
Vzhledem k přeložení lednových BTM ČR z Liberce a Jablonce do blízkého Havířova, rozhodl VV
ZKSST o změně termínů 5.KrBTM tak, aby na nich umožnil účast i hráčům a hráčkám, kteří se
zúčastňují jak BTM ČR tak i KrBTM.
5.KrBTM se bude opět hrát ve dvou dnech, 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 6.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 6.KrBTM v Turnaji A.

5.KrBTM se koná ve Vsetíně
v neděli 9.1.2022 - Turnaj B pro hráče od 105.místa nasazovacího žebříčku pro 5.KrBTM níže a hráče,
kteří na žebříčku uvedeni nejsou,
a v neděli 23.1.2022 (pozor ZMĚNA !!!) - Turnaj A pro hráče na 1.-104.místě nasazovacího žebříčku pro
5.KrBTM.
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
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 vždy nejpozději do pátku do 15:00 h..
4 ) RŮZNÉ :
Výzva pro zájemce o pořadatelství MČR mládeže 2022 a KT U13 2022 :
Vážení sportovní přátelé,
v přílohách zasílám výzvu pro zájemce o pořadatelství MČR mládeže 2022 a formulář pro zájemce o
pořadatelství kontrolního turnaje mladšího žactva (U13) 2022.
Kompletní nabídky dle výzvy na pořadatelství MČR zasílejte na emailové uvedené ve výzvě do 31. 12. 2021.
Vyplněné formuláře pro KT zasílejte na uvedenou adresu taktéž do 31. 12. 2021.
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem Libor Svoboda, KM ČAST

5 ) POKUTY :
KST Dolní Němčí

- pozdní nahlášení výsledku utkání B dr. (11.kolo) ………………………. 100,. Kč

Oddíly, kterým byly v první polovině soutěžního období uděleny pokuty (viz příloha), uhradí
uvedené částky nejpozději do 31.12.2021 na účet ZKSST.
PŘÍLOHY :
•
•
•
•
•
•

Termínová listina k 9.12.2021
Rozpis krajského přeboru dospělých 2022
Kvóty 2022 – příloha rozpisu KP dospělých 2022
Výzva pro zájemce o pořadatelství MČR mládeže 2022
Formulář pro zájemce o pořadatelství KT mladšího žactva (U13 )2022
Stav pokut k 12.12.2021

Vsetín 19.12.2021

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.

