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1. Převody míst v soutěžních třídách 

Soutěž Původní oddíl Nový oddíl 

Divize Sokol Kobylí SKST Hodonín 

Divize Jiskra Strážnice KST Znojmo – Únanov 

KS2 Orel Únanov TJ Jevišovka 

KS2 SK Slatina TJ Holásky 

KS2 Slovan Hodonín SKST Hodonín 

KS2 Sokol Moravské Prusy Sokol Hostěrádky-Rešov 

KS2 MK Řeznovice Sokol Lanžhot 

 

2. Kontrola plnění podmínek účasti v sezóně 2014-15 

VV JmSST vyhověl žádostem o snížení pokuty a po doložení kvalifikace rozhodčích a 

hostování trenéra snížil pokutu za rozhodčí pro Sokol Moravské Knínice o 1000,- Kč a pokutu 

za trenéra pro Orel Únanov o 2000,- Kč. 

 

3. Konečný žebříček mládeže JmK 

VV JmSST bere na vědomí oprávněnost stížnosti Zdeňka Morávka na Konečný žebříček JmK 

mládeže za období 2014 - 2015. Vzhledem k tomu, že od vydání metodiky byl brán Konečný 

žebříček jako Konečný nasazovací žebříček, i když z něj slovo nasazovací vypadlo, rozhodl  

VV JmSST o zařazení následujících hráčů do Konečného žebříčku takto: 

Mladší žactvo: 1. Skála Radek, 2. Záděrová Linda (oba MS Brno) 

Starší žactvo: 1. Hromek Filip, 2. Růžička Filip, 3. Ilčíková Anežka, 4. Ševčíková Klára 

(všichni SKST Hodonín) 

Dorost: 1. Vybíral Marek (Znojmo), 2. Kapounová Barbora, 3. Ilčíková Anežka, 4. Pyskatá 

Denisa (všechny SKST Hodonín). 

V metodice na příští sezónu bude chyba opravena. 

 

4. Soutěže družstev JmSST 

V registru ČAST je zveřejněno zařazení družstev do soutěží, je možno zadávat soupisky. 

Termín pro zadání soupisek je (dle rozpisu soutěží JmSST) 15. září 2015. 

 

Do divize žen se přihlásilo 6 družstev. Hrací systém zachováme stejný jako v minulé sezóně,  

tj. čtyřkolově, turnajovým způsobem na jednom místě na 4 stolech, kdy každé družstvo 

odehraje v jeden den 2 utkání. 

Žádáme zástupce družstev, aby nahlásily termíny, ve kterých mohou uspořádat turnaj na e-mail 

stk@kamp.cz. 
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Chybějící kontaktní údaje u vedoucích družstev v soutěžích JmSST: 

Divize 
  

KS2 
  Sokol Brno B telefon 

 
Brno - Bystrc B telefon 

 KST Znojmo -Únanov B telefon 
 

Strážnice B telefon e-mail 

KS1 
  

Dubňany B telefon e-mail 

Vranovice A telefon e-mail 
    

Chybějící údaje u hráče – vedoucího družstva doplňte v Registru přímo k hráči nebo je zašlete 

k doplnění na e-mail stk@kamp.cz.  

 

5. Školení rozhodčích licence K 

 

Uskuteční se v sobotu 6. září 2015 ve Velkých Pavlovicích. 

 

Program školení: 

 

  8:30 -   9:00 Prezence účastníků 

  9:00 - 11:30 Pravidla stolního tenisu, práce s počitadlem  

11:30 - 12:30 Oběd  

12:30 - 16:30 Soutěžní řád, registr, poté výtah pravidel pro účastníky doškolení 

16:30 - 17:30 Test, poté vyhodnocení testu 

 

Požadavky pro udělení licence K: 

- noví rozhodčí - absolvování celého školení, úspěšné složení testu, poplatek 200,- Kč 

- rozhodčí licence C s propadlou licencí (konec licence 30.6.2015 a dříve) – absolvování 

druhé části školení (SŘ, výtah z pravidel), úspěšné složení testu, poplatek 100,- Kč 

- rozhodčí licence C s platnou licencí (konec licence 1.7.2015 a později) – absolvování 

druhé části školení (SŘ, výtah z pravidel), úspěšné složení testu,bez poplatku nebo 

absolvování druhé části školení (SŘ, výtah z pravidel), bez testu, poplatek 200,- Kč 

- Všichni účastníci před školením – samostudium Pravidla stolního tenisu, Soutěžní řád. 

Aktuální znění předpisů naleznete na stránkách ČAST: 

http://www.ping-pong.cz/asociace/dokumenty-asociace/ 

na záložce „Základní dokumenty“. 

Přihlášky na školení rozhodčích zasílejte na e-mail klecker@email.cz, v kopii na stk@kamp.cz.  

Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, oddíl, datum narození, adresu bydliště, telefon, e-mail. 

Rozhodčí s platnou licencí C, kteří chtějí rozšířit licenci o K si zvolí variantu školení (s testem 

nebo bez testu). 

 

 

 

 

Pavel Halas    Libor Svoboda   Richard Brhel  

STK JmSST    KM JmSST    předseda JmSST  
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