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1. Aktuální termíny, další informace
VV JmSST informuje o skutečnostech pro zahájení nové sezóny.
Termíny:
Valná hromada JmSST
29.6.2021
Přihlášky do soutěží
do
11.7.2021
Evidenční seznamy - vyplnění a platby
do
11.7.2021
Na valné hromadě bude VV podán návrh, aby startovné zaplacené v sezóně 2020-21 bylo klubům
započteno pro sezónu následující 2021-22 (tedy zaplatí jen rozdíl, pokud bude mít klub poplatky vyšší
než letos). V případě převodu soutěže se bude platit poplatek za převod soutěže, startovné si kluby vyřeší
mezi sebou. Evidenční poplatky - na doporučení daňové poradkyně budou vybrány v plné výši, avšak
zaplacená částka bude taktéž v plné výši klubům vrácena jako příspěvek na činnost.
Rozpis soutěží – základní parametry (postupy, sestupy) pro sezónu 2021-22 budou stejné jako v poslední
(neodehrané) sezóně 2020-21.
Informace ČAST:
- výklad SŘ k přestupním poplatkům čl. 464.01 SŘ a k přestupům čl. 452.04 SŘ naleznete na webu
ČAST: https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2021/03/V%C3%BDklad-k%C4%8Dl.452.04.pdf
- vyplňování Evidenčních seznamů bude možné od 1.6.2021
- členům, kterým končila platnost fotografie 15.6.2021 byla rozhodnutím VV ČAST platnost fotografie
prodloužena do 15.6.2022
- Konference ČAST se uskuteční v sobotu 19.6.2021 v Praze
- MČR družstev staršího žactva a dorostu se uskuteční 26.-27.6.2021 v Havířově.
Informace o nominačních kritériích a o případném vypsání kvalifikace (KP družstev) budou rozeslány
co nejdříve.
2. Žebříčky
Zařazení do žebříčku mužů:
Klos Patrik
SKST Hodonín
ELO 2290
1N
Tymofieiev Olexandr
SKST Hodonín
ELO 2178
3N
Žebříček mužů zůstává v platnosti ze sezóny 2019-20.
Žebříček žen bude přepracován po skončení play-off extraligy žen – aktualizováno ELO u stávajících a
doplněny nové hráčky, které nastupovaly v extralize žen, u ostatních hráček zůstane hodnota z minulé
sezóny .

Pavel Halas
STK JmSST

Libor Svoboda
KM JmSST

Richard Brhel
předseda JmSST
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