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1. Krajské soutěže družstev  

Výsledky všech utkání 12. kola byly schváleny.  

Nedostatky v soutěžích: 

- k utkání 1. kola KS1B Lednice A - Lanžhot B se po omluvě soupeři i vedoucímu 

soutěží nedostavilo hostující družstvo. Dle článku 334.01 Soutěžního řádu se družstvo 

Lanžhot B trestá ztrátou bodů celého utkání a pořádkovou pokutou. Dále viz pokuty. 

 

2. Krajské přebory dospělých 

Na krajské přebory dospělých nepřihlásil žádné hráče RSST Blansko. Volná místa přidělí 

JmSST žadatelům o divoké karty, případně přihlášeným náhradníkům z jiných regionů. Hráči 

z regionu Blansko, kteří mají zájem o účast na krajských přeborech, si mohou podat žádost  

o divokou kartu na e-mail stk@kamp.cz do 17.1.2019. 

Závazné přihlášky a odhlášky na krajské přebory provádějte prostřednictvím Registru ČAST, 

podobně jako na bodovací turnaje či KP mládeže. 

Nominovaní hráči a náhradníci se mohou přihlásit/odhlásit: 

- sami po registraci v Registru ČAST 

- prostřednictvím svého správce klubu 

- v krajním případě e-mailem na adresu stk@kamp.cz  

Každý hráč, který se chce zúčastnit krajských přeborů musí být přihlášen nejpozději 17.1.2019 

do 23:59 (kdy bude přihlašování v Registru ČÁST automaticky ukončeno). Nepřihlášení hráči 

nebudou zařazeni na startovní listinu. Startovní listina bude zveřejněna 18.1.2019 po 12 hodině 

na stránkách JmSST -  http://jmsst.stolnitenis.net/.  

 

3. Pokuty 

Sokol Lanžhot B – nedostavení se k utkání - s omluvou – 1. případ  400,- Kč 

Splatnost pokuty – 28.1.2019 

 

4. Akce JmSST a v kraji 

19.1.2019 KP mladšího žactva    Strážnice 

19.1.2019 KP dospělých     Brno 

20.1.2019 BTM nejmladšího žactva   Strážnice 

20.1.2019 KP dorostu     Lanžhot 

2.3.2019 BTM nejmladšího žactva   Rájec-Jestřebí 

2.3.2019 KP staršího žactva    Hodonín 

3.3.2019 ŽT dorostu     Klobouky 

 

 

Pavel Halas    Roman Klecker   Richard Brhel  

STK JmSST    KR JmSST    předseda JmSST  
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