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1. Krajské soutěže družstev 

Výsledky utkání 19. a 20. kola byly schváleny. 

Nedostatky: 

A) K utkání 1 třídy mužů SKST Hodonín E – TTC Komořany A se nedostavilo hostující 

družstvo po předchozí omluvě soupeři i vedení soutěže. Dále viz pokuty. 

B) K utkání 1 třídy mužů SKST Hodonín E – KST Oltec Brno B se nedostavilo hostující 

družstvo po předchozí omluvě soupeři i vedení soutěže. Dále viz pokuty. 

 

 

2. Soupisky na krajské přebory družstev staršího žactva 

V Registru ČAST jsou zadána všechna družstva, která se nominovala na KP staršího žactva. 

Žádáme vedoucí družstev (kteří tak ještě neučinili) o vyplnění soupisek. 

 

 

3. Český Pohár 1. stupeň 

STK JmSST vypisuje 1. stupeň Českého poháru 2017-18. 

Přihlášky (právo startu): družstva z oddílů hrající regionální a krajské soutěže  

(max. 2 družstva z jednoho oddílu) 

Termín přihlášek :   do 31.3.2018 v Registru ČAST 

Termín vyplnění soupisek: do 15.4.2018 v Registru ČAST 

Místo:    v hracích místnostech přihlášených družstev 

Hrací systém: určí STK dle počtu přihlášených družstev (turnajový, vyřazovací  

Utkání:   dle čl. 318.01 SŘ, tříčlenná družstva 

Termín:    víkend 21.-22.4. a následující až max. do víkendu 2.-3.6. 

    (záleží na počtu přihlášených družstev) 

Postup:   do 2. stupně ČP (řízeno STK ČAST) postupují 2 družstva 

Další informace naleznete v Rámcovém rozpisu ČP, který je přílohou této zprávy. 

 

Informace k přihláškám: 

Při podávání přihlášky vyberte v kolonce „Do soutěže“ položku „Český pohár, 1. stupeň“ 
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Družstva, která mají možnost (min. 4 stoly) a zájem uspořádat turnaj při eventuálním turnajovém 

způsobu, nechť tuto skutečnost uvedou do přihlášky v kolonce „Požadavky k STK“, spolu 

s termíny, ve kterých je možno tento turnaj odehrát. 

 

Snahou STK při volbě systému soutěže a losování bude, aby se v této soutěži mezi sebou utkala 

družstva z různých regionů našeho kraje. 

 

 

4. Pokuty 

TTC Komořany A – nedostavení se k utkání - s omluvou – 1. případ  400,- Kč 

KST Oltec Brno B – nedostavení se k utkání - s omluvou – 1. případ  400,- Kč 

Splatnost do 31.3.2018. 

 

 

5. Akce JmSST a v kraji  

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 

1.5.2018 ŽT staršího žactva     Hodonín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Halas    Libor Svoboda   Richard Brhel  

STK JmSST    KM JmSST    předseda JmSST  


