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Veselé Vánoce a šťastný nový rok  
přeje všem VV ZKSST. 

 
 

 

1 )  DLOUHODOBÉ  MISTROVSKÉ  SOUTĚŽE  2022–23   : 
 

1.1.  Zápisy o utkání  : 
 

11.kolo – bez závad 
  

1.2.  Povinnosti pořadatelů utkání:  
 

Ve Zpravodaji č.9, jsem v bodu 1.2. nějakým nedopatřením uvedl, že je povinností zasílat zápis u 

předehrávaných utkání, což samozřejmě potřeba není. Za toto nedopatření se všem omlouvám. 
  

1.3.  Úspěšnosti  : 
 

Úspěšnosti v dlouhodobých soutěžích po 1.polovině najdete ve STISu. Žádné další, vydávány nebudou.  
  

1.4.  Kontrola plnění podmínky (čl.330.25 SŘ) : 
 

Na základě kontroly plnění podmínky dle čl.330.25 SŘ byly zneplatněny níže uvedené soupisky družstev. Níže 

uvedení hráči budou ze základu soupisek přesunuti na poslední místa v dané soupisce, a to před hráče na střídavý 

start. Změnu provede oddíl nejpozději do 3.1.2023, před zahájením druhé poloviny soutěže. 
 

Hráč   soutěž  družstvo 

DOŠEK  Jaroslav   Divize  TJ DDM Valašské Meziříčí B 

JELÍNEK  Vojtěch   Divize  TJ DDM Valašské Meziříčí B 

ŽIVNÉŘ  Stanislav  KS II.tř. - sk.A TJ Sokol Újezdec-Těšov B 

HOLÍK  Alois  KS II.tř. - sk.B TJ Holešov B 



JURÁŇ  Radek  KS II.tř. - sk.B TJ Vidče 

KOZELEK  Ondřej  KS II.tř. - sk.B TJ Nivnice 

 

2 ) DODATEČNÉ  ZAŘAZENÍ  HRÁČŮ  DO  KRAJSKÝCH  ŽEBŘÍČKŮ  : 
  

Krajský  žebříček   M U Ž Ů :  

neklasifikovaní : 
  

 41.-50. PÁLENÍČEK  Jiří  TJ Sokol Kostelec-Zlín 1747,1    27 

 101.-110. ČERNOCKÝ  Radek  TJ Bystřice p.H.  1619,9    24 

 

Krajský  žebříček   Ž E N :  

neklasifikované : 
  

 6. VELECHOVÁ  Adéla  T.J. Sokol Vsetín   

 

Oddíly TJ Sokol Kostelec-Zlín, TJ Bystřice p.H. a T.J. Sokol Vsetín jsou povinny provést změny soupisek 

v dostatečném předstihu před dalším soutěžním kolem. Platnost zařazení od 12.12.2022. 

  

3 )  KRAJSKÉ  PŘEBORY  DOSPĚLÝCH  -  JEDNOTLIVCŮ  2023  : 
  

KP dospělých – jednotlivců se konají v sobotu 28.ledna 2023 ve Slavičíně. Přebor není v kategorii mužů 

volnou soutěží. Zúčastnit se ho mohou hráči uvedení na základech družstev hrajících soutěže řízené ČAST 

případně ZKSST a po 6 hráčích, které mohou nominovat jednotlivé RSST.  
ZKSST stanovil minimální závazné počty účastníků Přeboru mužů pro oddíly a kluby, hrající dlouhodobé 

soutěže řízené ČAST (od 2.ligy níže) a krajským svazem, které jsou uvedeny v příloze Zpravodaje (Kvóty 2023). 

Hráči nominovaní jednotlivými oddíly či kluby, musí být hráči základu družstev. Oddíly či kluby, které 

nezajistí účast svých hráčů na Přeborech kraje, budou potrestány pořádkovou pokutou 400,- Kč za 

jednoho nezúčastněného hráče. Hráče základu nižšího družstva (např. „C“ dr.) lze v nominaci nahradit hráčem 

základu vyššího družstva („A“ či „B“ dr.). 

Rozpis krajského přeboru dospělých 2023 je součástí Zpravodaje. Prosím o dodržení všech termínů, tak jak 

jsou uvedeny v rozpisu přeboru.  

  

4 ) ZPRÁVY  KOMISE  MLÁDEŽE  - krajské BTM 2022-23  : 
  

Vzhledem k tomu, že v sobotu 7.ledna 2023 se hrají ligové a krajské dlouhodobé soutěže, rozhodl VV 

ZKSST, že v sobotu 7.ledna 2023 se bude hrát Turnaj B a v neděli 8.ledna 2023 se bude hrát Turnaj A. 
 

5.KrBTM se tedy 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 4 místech, budou bez ohledu na postavení v nasazovacím 

žebříčku startovat v 6.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 6.KrBTM v Turnaji A. 

 

5.KrBTM se koná ve Vsetíně (tělocvična ZŠ Vsetín Sychrov, Mudr Fr.Sovy 97),  

v sobotu 7.1.2023 - Turnaj B (pozor ZMĚNA !!!) pro hráče od 107.místa nasazovacího žebříčku pro 

5.KrBTM níže a hráče, kteří na žebříčku uvedeni nejsou, 

a v neděli 8.1.2023 - Turnaj A (pozor ZMĚNA !!!) pro hráče na 1.-106.místě nasazovacího žebříčku pro 

5.KrBTM.  

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 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.   
  

Výsledkové listiny z KrBTM, průběžné pořadí KP mládeže a nasazovací žebříček najdete na stránkách 

www.zksst.cz  v sekci mládež. 
  

Do 31.12.2022 uhradí oddíly či kluby na účet ZKSST vklady za účast hráčů na 1.-4.KrBTM (příloha 

Zpravodaje – vklady KrBTM). 

 

http://www.zksst.cz/


5 )  POKUTY  : 
  

Oddíly, kterým byly v první polovině soutěžního období uděleny pokuty (viz příloha), uhradí 

uvedené částky nejpozději do 31.12.2022 na účet ZKSST.  
 

 

 

P Ř Í L O H Y   : 
•  Rozpis krajského přeboru dospělých 2023 

•  Kvóty 2023 – příloha rozpisu KP dospělých 2023 

•  Stav pokut k 12.12.2022 

•  Vklady KrBTM 

 

 

 
 

Vsetín 16.12.2022 
 

        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   


