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1 )  ZPRÁVY  KOMISE  MLÁDEŽE  : 
  

3.KrBTM – Vsetín 
 

3.KrBTM se bude opět hrát 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 ve 4.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 ve 4.KrBTM v Turnaji A. 
 

3.KrBTM se koná ve Vsetíně  

v sobotu 5.11.2022 Turnaj A pro hráče na 1.-105.místě nasazovacího žebříčku pro 3.KrBTM,  

a v neděli 6.11.2022 Turnaj B pro hráče od 106.místa nasazovacího žebříčku pro 3.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 prezentace, volejte na číslo 736 769 639 (pan 

Zahradníček). 

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 ) RŮZNÉ  : 
 

2.1.  Dotace Můj klub 2023  : 
  

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj Klub 2023 https://agenturasport.cz/dotace-

neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/ . Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a 

tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 4 do 19 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 

17. října do 30. listopadu 2022. 

NOVINKY V PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

1) Žádost (včetně příloh) je nutné podat datovou schránkou žadatele nebo datovou schránkou zmocněnce. 

2) V letošním roce je možné zařadit občana ČR do žádosti (přiřadí se kategorie) pouze se stavem u sportovce ORČ -   

ověřeno rodné číslo. Pokud má sportovec uveden stav pouze "Ověřeno", tak proběhlo u sportovce pouze ověření 

kombinace jméno, příjmení a datum narození a tomuto sportovci není přidělena kategorie a není započítán do 

dotace. Ověření rodného čísla probíhá přes noc. Doporučujeme tak podávat žádost vždy, až další den po úpravách 

sportovců v Rejstříku sportu, aby proběhlo u všech sportovců ověření rodného čísla a mohli tak být zařazeni do 

dotace. 

3) Pokud žadatel odeslal žádost a následně zjistil, že má v žádosti nějaké nesrovnalosti a chce žádost zrušit, tak je 

zapotřebí poslat na NSA vysvětlující dopis podepsaný statutárním zástupcem a odeslat dopis datovou schránkou. 

NSA by následně měla umožnit podat novou žádost. Nestačí pouze zrušit žádost v záložce "Moje žádosti", systém 

totiž nepovolí žadateli podat žádost novou. 
 

http://www.zksst.cz/


2.2.  Datové schránky   : 
 

V příloze najdete informace k datovým schránkám, které budou od 1.1.2023 povinné pro všechny spolky. 

Regionální svazy žádáme o rozeslání této informace na oddíly v působnosti svého regionálního svazu. 

 

 
 

P Ř Í L O H A   : 
  

 Datové schránky informace 
 

 

 

 
Vsetín, 28.10.2022 
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