Zlínský Krajský Svaz Stolního Tenisu
ZPRAVODAJ

č.

6 / 2022 – 23

1 ) DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2022–23 :
1.1. Povinnosti pořadatelů utkání:
1.1.1. Hlášení výsledků utkání:
výsledky utkání hlásit do 2 hodin po skončení
- utkání – hraje-li družstvo v termínu (sobota + neděle) jen jedno utkání
- druhého utkání – hraje-li družstvo v termínu 2 utkání
pouze prostřednictvím Registru ČAST (zadáním do infosystému)
Za včasné nahlášení výsledků bude považováno nahlášení (při dvoukole) v neděli do 16,00 h..
V případě, že nedělní utkání skončí později, než ve 14,00 h., výsledky obou utkání musí být nahlášeny
nejpozději do dvou hodin po dohrání nedělního utkání.
Pokud družstvo některé utkání předehrává, hlásí výsledek do 2 hodin po utkání prostřednictvím Registru ČAST.

1.1.2. 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.

1.2. Zápisy o utkání (STIS):
Připomínám povinnost vyplňovat ve STISu na první straně začátek a konec utkání, a také jméno a
příjmení vrchního rozhodčího!!!

1.3. Změny termínů, případně začátku utkání:
Pořádající oddíl je povinen jakoukoliv změnu začátku utkání uvedeného v rozpisu ve STISu na stránkách
http://www.ping-pong.cz/, nahlásit předsedovi STK minimálně 24 hodin předem. Při předehrávce musí dohodu o
změně termínu (času) potvrdit předsedovi STK oba oddíly či kluby.

1.4. Nedostavení se k utkání:
Pokud se nedostaví hostující tým do 30 minut od řádného začátku utkání, má vedoucí domácího družstva
povinnost nahlásit tuto skutečnost předsedovi STK. Pokud tato skutečnost nebude oznámena, bude v případě
kontroly postupováno jako by se utkání neodehrálo, s důsledky pro obě družstva (vzájemné WO, pokuta 2000
Kč / družstvo).

1.5. Soupisky – upozornění:
Připomínáme družstvům, že při změně soupisky, ke které musí dojít i při jejím zneplatnění systémem při
odchodu hráče (přestup, hostování), je termín na schválení nové soupisky 3 dny před utkáním. V kratší době
před utkáním pouze po projednání s předsedou STK.
Každým zásahem do soupisky v Registru musí dojít k novému schvalování KSST. Je-li schválen přestup nebo
hostování hráče z oddílu, je soupiska zneplatněna automaticky. Pozor při schvalování přestupu ve lhůtě 3 dny
před utkáním.

1.6. Změny v adresáři (STIS):
KS II.tř.sk.A – SK Slušovice, družstvo bude hrát na stolech Stiga expert roller, barva modrá

1.7. Rozhodčí upozornění (STIS):
Pro toto první dvojkolo nepůjdou zadat rozhodčí, kterým končí licence v pátek a školení bude úterý a středa. Na
tento víkend je stanovena výjimka pro oddíly a rozhodčí kterých se to týká.

2 ) ZPRÁVY KOMISE MLÁDEŽE - krajské BTM 2022-23 :
Rozdělení hráčů najdete na stránkách www.zksst.cz v sekci mládež, v nasazovacím žebříčku. Hráči, kteří
nejsou na žebříčku uvedeni, hrají Turnaj B.

2.KrBTM se koná 8.-9.10.2022 v Ostrožské Nové Vsi
v sobotu 8.10.2022 - Turnaj A
v neděli 9.10.2022 - 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
prezence nebude možná !!!!! V případě problému s dojezdem v termínu prezence, volejte na číslo 608 330 552
(paní Koušová).
Pozn. : Hráči, kteří nejsou na nasazovacím žebříčku, budou dolosováni do skupin v I.stupni turnaje na pozice za
„žebříčkovými hráči“ v pořadí ročník 2004, 2005, 2006 atd.
Hráči věkových kategorií starší žactvo, dorost a junioři (2004-2009), 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.
Na stránkách www.zksst.cz v sekci mládež, najdete výsledkovou listinu z 1.KrBTM a nasazovací žebříček na
2.KrBTM.

3 ) PŘESTUPY :
Veškeré přestupy najdete na www.ping-pong.cz (registr ČAST – přehledy – přestupy).
Výběr doposud schválených přestupů, které se týkají oddílů či klubů ZKSST.
KONEČNÝ Lukáš
RAČÁK Vítězslav
RAŠKA Pavel

z
T.J. Sokol Morkovice
TJ Sokol Šarovy
SK Újezd

do
TJ Jiskra Otrokovice
SK Slavičín (návrat)
ASS Brno

z
KST Zlín

do
TJ Holešov

4 ) HOSTOVÁNÍ :
SCHVÁLENÉ ZKSST
SIGMUND Michael

5 ) HOSTOVÁNÍ DO SOUTĚŽÍ ŽEN :
SCHVÁLENÉ ČAST
z
TJ Velehrad
KST Zlín

HRABCOVÁ Helena
VIKTORÍNOVÁ Michaela

do
KST Hluk
TTC Moravská Slavia Brno

6 ) STŘÍDAVÉ STARTY :
SCHVÁLENÉ ČAST a ZKSST
Příjmení, jméno
BUREŠ Miroslav
KROČIL Adam
POPELÁKOVÁ Dana
SEDLÁK Petr
UHER Adrian

nar.
2002
2005
2010
2007
2004

v základu družstva
TJ Sokol Kojetín
T.J. Sokol Bánov
KST Zlín
T.J. Sokol Bánov
KST Dolní Němčí

soutěž
RP I.tř.
RP III.tř.
RP I.tř.
RP

střídavý start v dr.
Obec Lubná
TJ Sokol Újezdec-Těšov B
KST Hluk
TJ ST Bystřice p.Lop.
TJ Nivnice

Soutěž
KS II.tř.
KS II.tř.
II.liga ž.
KS II.tř.
KS II.tř.

7 ) METODIKA SESTAVOVÁNÍ KRAJSKÝCH ZEBŘÍČKŮ :
VV ZKSST schválil metodiku sestavování krajských žebříčků dospělých pro sezónu 2022–23. Tyto materiály
jsou přílohou Zpravodaje.

8 ) RŮZNÉ :
8.1. BTM ČR U11:
Vážení, dovoluji si Vám zdvořile sdělit, že termín pro BTM U11, který jediný v rozpise nebyl uvedený, byl
stanoven na 5.11.2022. Pořadatelem bude Pražský svaz stolního tenisu a bude se pořádat ve sportovním areálu
Hamr, Praha Braník.
S přáním sportu zdar a stolnímu tenisu zvláště
Jaroslav Glogar, člen komise mládeže ČAST

8.2. Termínová listina
V příloze Zpravodaje naleznete Termínovou listinu na sezonu 2022-23, platnou k 18.9.2022.

PŘÍLOHY :




Metodika sestavování krajských žebříčků dospělých pro sezónu 2022–23 (2 soubory)
Termínová listina ZKSST k 18.9.2022
I.stupeň Českého poháru - pavouk

Vsetín, 28.9.2022

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.

