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1. Zařazení do žebříčku mužů 

K 27.2.2018: 

Herník Miloslav  Sokol Brno I  81-90N - po odehrání 13 dvouher 

 

2. Krajské soutěže družstev 

Výsledky utkání 17. a 18. kola byly schváleny. 

Nedostatky: 

A) V utkání divize mužů MK Řeznovice B – SKST Hodonín D reklamoval vedoucí hostujícího 

družstva Ján Skala nepředložení soupisky vedoucím domácího družstva a také reklamoval 

nesprávnost střídání hráče Filáka hrajícího před střídáním v souběžném utkání KS1. 

Komise STK situaci posoudila a vyvodila následující závěry: 

- uděluje napomenutí vedoucímu domácího družstva Ondřeji Peterkovi za nepředložení 

soupisky k nahlédnutí vedoucímu hostujícího družstva. 

Dle rozpisu soutěží JmSST: 
10. Náležitosti  

Oddíly vyplní nejpozději do 8. září 2017 soupisku v registru ČAST na adrese 

http://registr.ping-pong.cz. Kontrola soupisek bude provedena po tomto datu. Oddíl si 

vytiskne soupisku potvrzenou řídícím svazem, kde budou fotografie (velký formát), data 

hráče, zařazení do žebříčku a jména funkcionářů, kteří ji potvrzovali (oddíl, RSST, KSST). 

Tuto soupisku předkládá družstvo ke kontrole před zahájením utkání (vrchnímu 

rozhodčímu, vedoucímu soupeře). 

- uděluje napomenutí vedoucímu hostujícího družstva Jánu Skalovi za neodůvodněný protest 

proti střídání domácího hráče Filáka. 
Dle zápisů o utkání hráč Filák nastoupil za družstvo Řeznovice C naposledy v zápase č. 11, 

utkání končilo po skončení zápasu č. 16 ve 20:30, do utkání za družstvo Řeznovice B 

nastoupil v zápase č. 18, kde dohrál pouze 1 set, když utkání skončilo v čase 21:00. Je zcela 

zřejmé, že k žádnému porušení soutěžního řádu v tomto případě nedošlo. 

B) Zápisy o utkání 17. a 18. kola družstva Strážnice A v divizi mužů nebyly podepsány 

vedoucím družstva, ale nezletilým hráčem. Vzhledem k tomu že na tento nešvar již bylo 

v této sezóně upozorňováno, uděluje STK důtku vrchní rozhodčí obou utkání Aleně 

Morávkové za závažné nedostatky v zápisu o utkání. 

3. Play-off divize, kvalifikace o právo startu v krajských soutěžích - termíny 

Vzhledem k tomu, že závěrečné kolo soutěží končí 25.3.2018 a kvalifikace o postup do 3. ligy 

začíná již 28.4.2018, je nutno odehrát play-off divize takto:  

Semifinále:  

1. utkání 31.3. 17:30 nebo 1.4. 10:00, 2. utkání 7.4. 17:30, případné 3. utkání 8.4. 10:00 

Finále:  

1. utkání 14.4. 17:30 nebo 15.4. 10:00, 2. utkání 21.4. 17:30, případné 3. utkání 22.4. 10:00  

Lépe umístěný celek po základní části má právo určit pořadí utkání doma-venku-doma či venku-

doma-doma, domácí celek v prvním utkání má právo volby termínu: 
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Kvalifikace o účast v soutěži KS2 a kvalifikace o postup do KS1 (ze druhých míst KS2) se 

odehrají v sobotu 14.4. v hale Moravské Slavie Brno. Rozpisy obou kvalifikací budou vydány po 

skončení základní části soutěží. 

Kvalifikace o postup do divize ze 2. míst KS1 proběhne 7.4. a 14.4. dvěma vzájemnými utkáními 

celků ze 2. míst KS1. Rozpis kvalifikace bude taktéž vydán po skončení základní části soutěží. 

4. Přihlášky na krajské přebory v Registru ČAST 

V Registru ČAST byla funkce Přihlašování na turnaje upravena i pro krajské přebory. 

Neprodleně jsme zadali naše krajské přebory staršího žactva a dorostu do tohoto systému a rádi 

bychom toto přihlašování otestovali v praxi. Žádáme tedy především správce klubů, aby svoje 

svěřence přihlásili na KP staršího žactva a dorostu i touto cestou (jako doplněk k dosavadnímu 

přihlašování přes předsedu KM Libora Svobodu) – v budoucnu bude probíhat přihlašování na 

akce právě takto. 

 

Malý návod : 

 

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

 

 
 

 

Pokračuje se poklepáním na ikonu Přihlášení u příslušného turnaje: 
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Poté se správci klubu zobrazí seznam hráčů klubu, u nominovaných je šedá ikona, kde klikáním 

na ni můžete jednotlivé hráče přihlásit či odhlásit.  

Prvním kliknutím hráče přihlásíte – ikona se změní na zelenou, druhým kliknutím hráče 

odhlásíte – ikona se změní na červenou. Pozor – akce není „vratná“. Pokud hráče odhlásíte, již 

jej není možno znovu přihlásit – v takovém případě je nutno kontaktovat vedoucího soutěže či 

vrchního rozhodčího. 

Pozor: prodleva mezi kliknutím na přihlašovací ikonu a změnou její barvy je dosti dlouhá 

(několik sekund), takže po kliknutí na ikonu chvíli vyčkejte a neklikejte znovu či na další ikony. 

 

 
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. 

 

 

5. Akce JmSST a v kraji  

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 

7.4.2018 BTM staršího žactva a dorostu   Hodonín 

8.4.2018 BTM mladšího a nejmladšího žactva   Brno 

14.4.2018 BTM mladšího a nejmladšího žactva   Mikulčice 

15.4.2018 BTM staršího žactva a dorostu   Mikulčice 

29.4.2018 ŽT dorostu      Klobouky 

2.5.2018 ŽT staršího žactva     Hodonín 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Halas    Libor Svoboda   Richard Brhel  

STK JmSST    KM JmSST    předseda JmSST  


