Zlínský Krajský Svaz Stolního Tenisu
ZPRAVODAJ

č.

5 / 2022 – 23

1 ) DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE 2022-23 :
1.1. Aktivní mládež :
Podmínky pro účast v krajských soutěžích – aktivní mládež, jsou dány Směrnicí ZKSST č.1/2020 – platnost
směrnice potvrzena na Konferencí dne 5.9.2022. Směrnici najdete na stránkách www.zksst.cz v sekci dokumenty
- směrnice.

1.2. Vzájemná utkání družstev ze stejného oddílu :
Upozorňuji, že vzájemná utkání družstev ze stejného oddílu:
KST Dolní Němčí „B“ – Nivnice a KST Dolní Němčí „C“ – Divize,
TJ Jiskra Otrokovice „C“ a TJ Jiskra Otrokovice „D“ – KS II.tř. sk.A.
musí být sehrána, včetně odvetného utkání, nejpozději do 30.září 2022.
Vedoucí družstev oznámí předsedovi STK termín a začátek utkání nejpozději 3 dny před utkáním.

2 ) ZPRÁVY KOMISE MLÁDEŽE :
2.1. KP mládeže jednotlivců (KrBTM) :
V přílohách Zpravodaje najdete Rozpis krajského přeboru mládeže jednotlivců (KrBTM), systém podle kterého
se bude hrát, tabulku bodů pro KP mládeže, tabulku bodů přidělovaných v akcích hodnocených ZKSST v sezóně
2022/23 pro závěrečný žebříček a tabulku bodů přidělovaných pro nasazovací žebříček pro KrBTM.
Změny v přidělování bodů u hráčů, kteří nezvítězí ani v jednom zápase:
Bodování pro KP mládeže:
Hráč, který nezvítězí ani v jednom zápase získává stejné body jako hráč, který se umístí o 8 míst níže v pořadí
kategorie open. Příklad: hráč, který se umístí na 24.místě a nezvítězí ani v jednom zápase, získává tolik bodů,
jako hráč, který se umístil na 32.místě.
Pokud to není hráč, který patří do téže věkové kategorie, pak získává stejně bodů jako hráč následující, který do
této kategorie patří. Příklad: na 40.místě se umístila dorostenka, na 48.místě junior, na 49.místě nejmladší žák,
na 50.místě starší žák, na 51.místě dorostenec, na 52.místě nejmladší žákyně. V tomto případě získává
dorostenka, stejný počet bodů, jako hráčka, která se umístila na 52.místě.
Toto pravidlo neplatí pro hráče z poslední „šestnáctky“ Turnaje B, kde hráč, který nezvítězí ani v jednom zápase
nezískává žádné body.
Bodování pro konečný žebříček:
MČR – hráči a hráčky, kteří nezvítězí ani v jednom zápase ve Finále B, získávají počet bodů, který je označen
v tabulce jako bv.
KT – hráč či hráčka, pokud nezvítězí, alespoň v jednom zápase v turnaji nezískává žádné body.
BTM ČR – hráč či hráčka, kteří v Turnaji A nezvítězí ani v jednom zápase, získávají body – v tabulce označeno
jako bv. Hráči a hráčky, kteří v Turnaji B ani jednou nezvítězí, body nezískávají.
KrBTM – viz výše, obdobně jako Bodování pro KP mládeže.
Body pro nasazovací žebříček:
Hráč, který nezvítězí ani v jednom zápase získává stejné body jako hráč, který se umístí v pořadí o 8 míst níže.
Příklad: hráč, který se umístí na 49.místě a nezvítězí ani v jednom zápase, získává tolik bodů, jako hráč, který se
umístil na 57.místě. Toto pravidlo neplatí pro hráče z poslední „šestnáctky“ Turnaje B, kde hráč, který nezvítězí
ani v jednom zápase nezískává žádné body.

2.2. 1.KrBTM – Hluk
KrBTM se budou hrát v této sezóně ve dvou dnech (v sobotu a v neděli), 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 4 místech,
budou bez ohledu na postavení v nasazovacím žebříčku startovat v 2.KrBTM v Turnaji B a hráči, kteří se
umístí v Turnaji B na prvních 4 místech, budou bez ohledu na postavení v nasazovacím žebříčku startovat
v 2.KrBTM v Turnaji A.

1.KrBTM se koná v Hluku
v sobotu 24.9.2022 Turnaj A pro hráče na 1.-109.místě nasazovacího žebříčku pro 1.KrBTM,

a v neděli 25.9.2022 Turnaj B pro hráče od 110.místa nasazovacího žebříčku pro 1.KrBTM níže
a hráče, kteří na žebříčku uvedeni nejsou.
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 prezence, 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 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.
Nasazovací žebříček najdete na stránkách www.zksst.cz v sekci mládež.

2.3. Metodika sestavování krajských žebříčků mládeže pro sezónu 2022–23
V příloze Zpravodaje najdete soubor Metodika sestavování krajských žebříčků mládeže pro sezónu 2022–23, ve
kterém najdete metodiku pro sestavování krajských žebříčků mládeže a informace k Přeborům kraje jednotlivců
a družstev mládeže.

3 ) ZPRÁVA KR ZKSST :
Školení rozhodčích
Termíny školení rozhodčích:
OREL Zlín úterý 13.9.2022 18.00 hod
Kostelec u Zlína pátek 23.9.2022 17.00 hod.
Zatím domluvená školení /bez termínů/,
Okr. UH Nivnice - určitě, Kunovice - určitě,
Okr. ZL zajišťuje Pavel Žmolík /Luhačovice Pozlovice, Zlín - Hradská - bude záležet na počtu účastníků.
informace a dotazy č.t. 608 330 552, adresa: dagmarakousova@seznam.cz

4 ) RŮZNÉ :
4.1. Výsledek výběrového řízení na pořadatelství akcí v sezóně 2022/23
Soutěž

termín

1.KrBTM
2.KrBTM
3.KrBTM
4.KrBTM
5.KrBTM
KP mužů a žen - jednotlivců
6.KrBTM
7.KrBTM
8.KrBTM
KP družstev žactva a dorostu

24.-25.9.2022
8.-9.10.2022
5.-6.11.2022
3.12.2022
7.-8.1.2023
28.1.2023
25.-26.2.2023
25.-26.3.2023
1.4.2023
22.4.2023

pořadatel
Hluk
Ostr.N.Ves
Vsetín
Slavičín
Vsetín
Slavičín
Ostr.N.Ves
Hluk
Slavičín
Vsetín

4.2. Termínová listina
V příloze Zpravodaje naleznete Termínovou listinu na sezonu 2022-23, platnou k 10.9.2022.

PŘÍLOHY :
•
•
•
•
•
•
•
•

Propozice Krajského přeboru mládeže jednotlivců (KrBTM)
Systém KrBTM
Body pro hodnocení KP mládeže 2022-23
Bodové hodnoty pro závěrečné žebříčky mládeže (ml.ž., st.ž., dor., jun.)
Bodové hodnoty pro závěrečné žebříčky mládeže (nejml.ž.)
Body pro nasazovací žebříček mládeže
Metodika sestavování krajských žebříčků mládeže pro sezónu 2022–23
Termínová listina ZKSST k 10.9.2022

Vsetín, 10.9.2022

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.

