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1 )  DLOUHODOBÉ  MISTROVSKÉ  SOUTĚŽE  2021–22   : 
 

1.1.  Zápisy o utkání  : 
 

15.kolo (dohrávka) 

TJ Sokol Újezdec-Těšov – SK Slavičín – pozdní nahlášení výsledku, 
 

16. a 17.kolo  
KST Zlín B - TJ Sokol Kostelec-Zlín - pozdě zaslaný zápis o utkání, 

TJ Bystřice p.H. B – TJ Holešov  – pozdní nahlášení výsledku, 
 

18. a 19.kolo – bez závad  
 

20.kolo  
SK Slavičín - TJ Nivnice - pozdní nahlášení výsledku, 

KST Dolní Němčí C – TJ Jiskra Otrokovice D  – pozdní nahlášení výsledku, 

SK Újezd - TJ Nivnice B - pozdě zaslaný zápis o utkání 
 

1.2.  Kvalifikace : 
 

Vzhledem k tomu, že ze III.ligy mužů nesestoupí žádné družstvo z našeho kraje (pokud neprohrají některá 

závěrečná utkání kontumačně), bude ve dnech 23.4.2022 a 30.4.2022 sehrána kvalifikace o postup do KS I.tř. 

mezi družstvy, která se umístí na druhých místech v jednotlivých skupinách KS II.tř.. Zároveň bude ve dnech 

23.-24.4.2022 sehrána kvalifikace o postup do KS II,tř, které se zúčastní družstva, která se umístí na druhých, 

případně dalších místech v RP I.tř. jednotlivých regionů (dle zájmu). Žádám předsedy STK v jednotlivých 

regionech, aby do 7.4.2022 nahlásili na mailovou adresu předsedy STK ZKSST účastníky kvalifikace 

z jednotlivých regionů. 

 

2 )  ZPRÁVY  KOMISE  MLÁDEŽE  : 
  

7.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 8.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 8.KrBTM v Turnaji A. 
 

7.KrBTM se koná v Hluku (herna ST)  

v sobotu 26.3.2022 - Turnaj A pro hráče na 1.-107.místě nasazovacího žebříčku pro 7.KrBTM, 

a v neděli 27.3.2022 - Turnaj B pro hráče od 108.místa nasazovacího žebříčku pro 7.KrBTM níže a hráče, 

kteří na žebříčku uvedeni nejsou  

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. 
  

Vzhledem k tomu, že od 14.března by měla skončit povinnost nosit respirátory ve vnitřních prostorech (měly by 

zůstat jen v MHD a ve zdravotnických a sociálních službách), rozhodl VV, že všechny soutěže se mohou v 

současné době hrát bez větších problémů a jakýchkoliv významných omezení. 
 

http://www.zksst.cz/


2.2.  8.KrBTM : 
 

VV ZKSST rozhodl, že plánovaný 8.KrBTM, který se měl konat 2. a 3.dubna 2022 ve Slavičíně, se vzhledem 

k současné zlepšené situaci uskuteční, jak Turnaj A, tak i Turnaj B v sobotu 2.dubna 2022 (důvodem je také 

vyhlašování konečných výsledků, které by bylo v kategorii nejmladšího žactva problémem).  
 

2.3.  KP družstev st.žactva a juniorů : 
 

Krajské přebory družstev staršího žactva a juniorů, které se měly uskutečnit v sobotu 23.dubna 2022 ve 

Vsetíně, se uskuteční o týden později 30.dubna 2022. V původním termínu se koná MČR jednotlivců U13.  

 

3 )  KRAJSKÉ  PŘEBORY  MUŽŮ  A  ŽEN  2022  : 
 

VV ZKSST rozhodl z důvodu epidemiologické situace, o neudělení pokut pro oddíly a kluby, které na 

letošních KP dospělých nesplnily kvóty určené pro jednotlivé oddíly a kluby. Zároveň by chtěl poděkovat všem 

hráčům, kteří se Přeborů zúčastnili za jejich účast, kterou zabezpečili důstojnou úroveň uskutečněných Přeborů. 

 

4 )  MISTROVSTVÍ   ČR   MUŽŮ   A   ŽEN   : 
  

Přihlašování na M ČR mužů, žen (Kutná Hora 2022) 
 

Informace pro všechny nominované hráče a hráčky a jejich náhradníky (viz Zpravodaj š.16, bod 3). 

Všechny potřebné informace najdete v Rozpisu MČR, který je přílohou tohoto Zpravodaje. 

Uzávěrka přihlášek: do 18.3.2022.  

V případě problémů nebo nejasností kontaktujte ředitele ligových soutěží na e-mailu reditel@ping-pong.cz 

Upozornění: 

a/ Přihlašování se týká i náhradníků. 

b/ Samotná nominace není přihláškou do soutěže. 

 

5 ) RŮZNÉ   : 
  

Návrhy na změny v Soutěžním řádu a Stanovách: 
 

Oznamujeme činovníkům v oddílech, komisích i výborech svazů, že návrhy na změny v Soutěžním, 

Registračním, Přestupním, Disciplinárním a Návštěvním řádu, je možno podávat do 26. 3. 2022.  

Návrhy zasílejte na adresu předsedy STK v.drozda@volny.cz . 

Stejně tak je možné do stejného termínu zasílat návrhy na změny Stanov České asociace stolního tenisu na 

adresu předsedy asociace zbynek.spacek@ping-pong.cz. 

Návrhy budou projednány na poradě pověřené pracovní skupiny i VV ČAST a předloženy na Konferenci ČAST, 

která se uskuteční 30. 4. 2022. 

 

6 )  POKUTY  : 
  

VV ZKSST rozhodl o zrušení pokuty pro oddíly TJ Nivnice a TJ Sokol Kostelec-Zlín (viz Zpravodaj č.15) 
  

TJ Nivnice - účast hráče Tomáše Slintáka bez platné registrace na 6.KrBTM…………. 150,- Kč  

KST Hluk - účast hráček Vybíralové a Hanáčkové bez platné registrace na 6.KrBTM.. 300,- Kč 

KST Zlín - pozdní zaslání zápisu o utkání B dr.(16.kolo) o 1 den ……………………… 100,- Kč 

TJ Bystřice p.H. - pozdní nahlášení výsledku utkání B dr.(16.kolo) ………………………….. 100,- Kč 

TJ Sokol Újezdec-Těšov - pozdní nahlášení výsledku (15.kolo) ………………………………………. 100,- Kč 

SK Slavičín - pozdní nahlášení výsledku (20.kolo) ……………………………………….. 100,- Kč 

KST Dolní Němčí - pozdní nahlášení výsledku utkání C dr.(20.kolo) ………………………….. 100,- Kč 

SK Újezd - pozdní zaslání zápisu o utkání (20.kolo) o 1 den ………………………….. 100,- Kč 
 

Udělené pořádkové pokuty budou oddíly či kluby uhrazeny souhrnně po skončení 1I.poloviny soutěže a po 

vyhodnocení aktivní mládeže.  

 

 
P Ř Í L O H Y   : 
•  Stav pokut k 8.3.2022 

•  Rozpis Mistrovství ČR dospělých 

•  Termínová listina ZKSST k 8.3.2022 

 

 
Vsetín, 8.3.2022 

 

 

        Michal   J A N Í K   v.r.                         Karel  Z A H R A D N Í Č E K    v.r. 

          předseda  VV  ZKSST                             předseda  STK   
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