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1. Zařazení do žebříčku žen 

K 7.2.2018: 

Goliášová Jana  TTC MS Brno  46-50N - po odehrání 18 dvouher 

 

2. Krajské soutěže družstev 

Z divize žen se odhlásilo družstvo MK Řeznovice C, protože mělo odehráno přesně polovinu 

utkání, tak dle článku 119.02 Soutěžního řádu se výsledky jeho utkání anulují. 

Jelikož jde o hrubé porušení Soutěžního řádu, uděluje se družstvu pokuta ve výši 300 Kč. 

Splatnost do 26.2.2018. 

 

Po odehrání 10. kola je zřejmé, že vedoucí celek divize žen ve zbývajících dvou kolech již 

nemůže být předstižen. Vítězi – družstvu Sokol Brno I blahopřejeme. 

 

3. Uvolnění závodní činnosti 

Družstvo KST Oltec Brno A zaplatilo pokutu 1.2.2018, od tohoto dne má uvolněnu závodní 

činnost. 

  

4. Nominace na MČR dospělých (2. - 4.3.2018 Praha) 

Dne 5.2. jsme obdrželi od ČAST kvóty pro MČR dospělých.  

Pro jihomoravský svaz je kvóta 10 mužů a 3 ženy. 

Konečná nominace : 

Ženy: 1. Šíblová Sára 2. Kalužová Alena 3. Koberová Klára 

Náhradnice: 1. Šenková Kateřina 

Muži: 1. Štofka Filip 2. Šenkapoul Petr 3. Hromek Filip 4. Mikeska Jaroslav 5. Horák Aleš  

6. Novák Lukáš 7. Svoboda Petr 8. Kolůch Jaroslav 9. Vybíral Lukáš 10. Morávek Radim 

Náhradníci: 1. Vybíral Marek 2. Bruckner Tomáš  

Všichni nominovaní se musí na MČR přihlásit přes Registr ČAST, buď sami (po uživatelské 

registraci) nebo prostřednictvím správce svého mateřského klubu (viz další bod zprávy)  

a to v době od 14. do 28.2.2018.  

 

5. Přihlašování na turnaje 

V Registru ČAST byla zprovozněna nová funkce Přihlašování na turnaje.  

Poprvé bude toto přihlašování použito pro přihlášení hráčů na MČR dospělých. 

Což znamená to, že výše nominovaní hráči se budou muset na MČR přihlásit přes Registr ČAST 

a to buď sami pod svojí vlastní registrací anebo prostřednictvím správce svého klubu. 
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V současné době máme připraveno přihlašování pro krajské přebory staršího žactva i dorostu, 

nicméně čekáme na doprogramování některých náležitostí. Jakmile bude vše připraveno, budeme 

vás informovat a přihlašování na tyto přebory bychom rádi uskutečnili prostřednictvím této 

aplikace, přitom dosavadní systém přihlašování zatím stále zůstává v činnosti.  

 

Malý návod (nyní především pro účastníky MČR dospělých): 

 

Po přihlášení do Registru se do přihlašovací sekce turnaje dostanete volbou Klub-Turnaje 

 

 
 

 

Pokračuje se poklepáním na ikonu Přihlášení u příslušného turnaje: 

 

 
Poté se správci klubu zobrazí seznam nominovaných hráčů klubu, kde klikáním na ikony může 

jednotlivé hráče přihlásit či odhlásit. Samotný hráč (pokud není správce klubu) zde má možnost 

přihlásit či odhlásit sám sebe. Pokud budou chtít přihlásit rodiče svoje dítě přímo, nikoli 

prostřednictvím správce klubu, musí tak učinit přes účet svého dítěte. 
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6. Krajské přebory družstev mládeže 

V Registru ČAST a tím pádem i na výsledkovém serveru STIS, byly zadány soutěže družstev 

mládeže, abychom mohli výsledky těchto krajských přeborů prezentovat i zde.  

Soutěž dorostu je již odehraná, avšak pro korektní zadání výsledků je nutno vyplnit soupisky 

družstev. U týmů dorostenců, které hrají regionální soutěž dorostu, byly použity soupisky 

z dlouhodobých soutěží. Ostatní kluby žádáme o vyplnění soupisek. Po jejich zkompletování 

budou zadány výsledky. Současně je možno zadat soupisky pro soutěže staršího žactva, které se 

uskuteční 30.3.2018. Rozdělení do skupin v této kategorii je pouze dočasné, bude upraveno dle 

losu v den soutěže. 

 

7. Akce JmSST a v kraji  

12.-13.2.2018 Kvalifikace na OH mládeže    Hodonín 

14.-18.2.2018 World Junior and Cadet Open   Hodonín 

17.2.2018 Turnaj dospělých     Adamov 

18.2.2018 BTM všechny kategorie    Adamov 

3.3.2018 KP starší žactvo      Hodonín 

4.3.2018 KP dorostu      Lanžhot 

17.-18.3.2018 BTM A mladšího a nejmladšího žactva  Valtice 

30.3.2018 KP družstev staršího žactva    Lanžhot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Halas    Libor Svoboda   Richard Brhel  

STK JmSST    KM JmSST    předseda JmSST  


