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Z P R A V O D A J      č.  15 / 2022 – 23 
 

 

 

 

1 )  DLOUHODOBÉ  MISTROVSKÉ  SOUTĚŽE  2022–23   : 
 

1.1.  Zápisy o utkání: 
 

17. a 18.kolo - závady :  

KST Zlín C – TJ Jiskra Otrokovice C, TJ Sokol Kostelec-Zlín C - pozdní nahlášení výsledků. 
 

19. a 20.kolo – bez závad 
 

1.2.  Schválený požadavek na změnu: 
 

Níže uvedená změna je platná od 1.3.2023. 
 

Změna soutěž družstvo od 1.3.2023 

Značka stolů KS I.tř. SK Slavičín TIBHAR SMASH 28/R zelená  

 

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

7.KrBTM  se koná v sobotu 25.3.2023 v Hluku, ve sportovní hale, Boršická 1313 
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 se přihlásit do 8,30h.!!!!! Dodatečná prezence 

nebude možná !!!!! V případě problému s dojezdem v termínu prezence, volejte na číslo 732 606 013 (paní 

Michalčíková). 
 

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 a dorost (2004-2008), 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 a průběžné pořadí KP mládeže najdete na stránkách www.zksst.cz  v sekci mládež. 

Nasazovací žebříček zde najdete nejpozději do 18.3.2023. 

Pozn.: Turnaj se bude hrát v hale na 20-ti stolech a bude se hrát jako jeden turnaj (bez dělení na A a B) 

stejně, jako poslední 8.KrBTM ve Slavičíně. 

 

3 ) RŮZNÉ  : 
 

3.1.  Návrhy na změny v řádech a stanovách: 
Oznamujeme všem funkcionářům v oddílech/klubech, odborných komisích a výborech RSST a KSST, 

že návrhy na změny v Soutěžním, Registračním, Přestupním, Disciplinárním a Návštěvním řádu, je možno 

podávat do 29.3.2023 a zároveň je možné do stejného termínu zasílat návrhy na změny Stanov ČAST. Návrhy 

budou projednány na poradě pověřené pracovní skupiny i VV ČAST a předloženy na Konferenci asociace. 

Návrhy v Soutěžním, Registračním, Přestupním, Disciplinárním a Návštěvním řádu zasílejte na adresu předsedy 

STK v.drozda@volny.cz, v kopii na adresu petr.bohumsky@ping-pong.cz. 

Návrhy na změny Stanov České asociace stolního tenisu na adresu předsedy asociace 

zbynek.spacek@ping-pong.cz, v kopii na adresu asistentky VV ČAST helena.houdkova@ping-pong.cz.  
  

3.2.  Kvalifikace o účast v II.lize žen 2023/24: 
 

22.4.2023, případně v dalších termínech (podle počtu přihlášených družstev) se uskuteční kvalifikace o účast 

v II.lize žen v sezóně 2023-24. Každý kraj může do kvalifikace přihlásit jedno družstvo. VV ZKSST rozhodl, že 

přestože v této sezóně žádný oddíl nepřihlásil své družstvo žen do dlouhodobé soutěže, přihlásí případného 
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zájemce do této kvalifikace. V případě, že by bylo více zájemců, musela by se ještě urychleně odehrát 

kvalifikace v kraji. Vzhledem k tomu, že termín pro nahlášení družstva do kvalifikace je 24.3.2023, je nutné aby 

se případní zájemci nahlásili na mailovou adresu předsedy STK karelzahradnicek@seznam.cz nejpozději do 

15.3.2023, aby se v případě více zájemců dala ještě odehrát krajská kvalifikace. Bližší informace ke kvalifikaci 

budou zaslány družstvu, které kraj do kvalifikace přihlásí, případně je mohu na požádání zaslat. 

  

4 )  POKUTY  :  
  

KST Zlín - pozdní nahlášení výsledků utkání C dr. (17. a 18.kolo) …………………… 200,- Kč 

TJ SLAVIA Kroměříž - účast hráčů V.Kohouta a Š.Šišky bez platné registrace na 6.KrBTM……… 300,- Kč 
 

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

 

 

P Ř Í L O H Y   : 
•  Termínová listina ZKSST k 21.2.2023 

•  Stav pokut k 7.3.2023 

 

 
Vsetín, 7.3.2023 

 

 

 

        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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