Zlínský Krajský Svaz Stolního Tenisu
ZPRAVODAJ

č.

16 / 2021 – 22

1 ) DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2021–22 :
1.1. Zápisy o utkání :
14. a 15.kolo – závady :
TJ SLAVIA Kroměříž – Sport centrum Bylnice, TJ Horní Bečva – pozdní zaslání zápisů o utkání.

1.2. Náhradní termíny odložených utkání (covid-19):
19.2.2022 v 17:00 h. – TJ Sokol Újezdec-Těšov – TJ Nivnice,
20.2.2022 v 10:30 h. - TJ Sokol Kostelec-Zlín – TJ Nivnice,
20.2.2022 v 10:30 h. - TJ Sokol Újezdec-Těšov – SK Slavičín.
Utkání lze po dohodě předehrát.

2 ) KRAJSKÉ PŘEBORY MUŽŮ A ŽEN 2022 :
Výsledkovou listinu najdete na stránkách www.zksst.cz .

3 ) NOMINACE NA MČR MUŽŮ A ŽEN :
Na základě výsledků KP dospělých byli nominováni na Mistrovství ČR mužů a žen – jednotlivců pro rok 2022,
které bude uspořádáno v Kutné Hoře ve dnech 26.-27.3.2022:
Muži
Náhradníci
1. Miroslav Janča (KST Dolní Němčí)
N1 Jiří Škrla (KST Vsetín)
2. Karel Orlovský (TJ Sokol Újezdec-Těšov)
N2 Jiří Res (TJ Sokol Kostelec-Zlín)
N3 Tomáš Doležel (Orel Zlín)
N4 Luděk Jančář (KST Dolní Němčí)
Ženy
1. Claudia Stuppiello (TJ ST Bystřice p.Lop.)
2. Lucie Obdržálková (KST Hluk)
3. Aneta Ježková (KST Hluk)
4.

Nominace není přihláškou.

4 ) ZPRÁVY KOMISE MLÁDEŽE - krajské BTM 2021-22 :
6.KrBTM se koná v Ostrožské Nové Vsi
v sobotu 5.2.2022 - Turnaj A
v neděli 6.2.2022 - 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. 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 a dorost (2003-2007), 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..
4.2. Nominace na BTM ČR:
Žádáme zájemce o nominaci na BTM ČR, které se budou konat 19. a 20.února 2022 v Jaroměři a Hostinném,
aby svoji žádost zaslali na mailovou adresu předsedy KM ZKSST pana Zahradníčka do úterý 8.2.2022 do 18
hod.

5 ) PŘESTUP :
Veškeré přestupy najdete na www.ping-pong.cz (registr ČAST – přehledy – přestupy).
Výběr schválených přestupů, které se týkají oddílů či klubů ZKSST.
z
do
ZÁKOSTELSKÝ Stanislav
TJ Vidče
TJ Rožnov p.R.

6 ) RŮZNÉ :
Schválené potahy na období 3.1.2022-31.12.2022 :
Seznam schválených potahů pro období 3.1.2022 - 31.12.2022 najdete v příloze Zpravodaje. 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.

7 ) POKUTA :
TJ SLAVIA Kroměříž - pozdní zaslání zápisů o utkání (14. a 15.kolo) o 1 den …………………….. 200,- Kč
Udělené pořádkové pokuty budou oddíly či kluby uhrazeny souhrnně po skončení 1I.poloviny soutěže.

PŘÍLOHA :
• Seznam schválených potahů na období 03.01.2022-31.12.2022

Vsetín, 2.2.2022

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.

