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1. Zařazení do žebříčku mužů 

Gřunděl Matěj  SK Slatina  51-60N po přestupu z jiného kraje 

 

2. Změny v soutěžním řádu – evidenční poplatky 

Dovolujeme si upozornit na důležité změny v Soutěžním řádu, které se týkají výše a plateb 

evidenčních poplatků: 
 
409.01 (změna výše evidenčního poplatku) 
 

Podmínkou platnosti aktivní registrace je každoroční zaplacení evidenčního poplatku ve výši 300 Kč u 
dospělých a juniorů 21, 150 Kč u hráčů věkových kategorií dorostu, žactva a 30 Kč u ostatních členů 
oddílu (klubu) - čl. 401.01 b) za osobu a rok. 
 

 
409.02 (změna odvodů evidenčních poplatků) 
 

Poplatky zašle oddíl – nejlépe najednou – za všechny aktivně registrované hráče i za ostatní členy oddílu 
nejpozději do 15.6. každého roku na určený bankovní účet příslušnému svazu. 
Příslušný svaz je určen úrovní dlouhodobé soutěže, které se v následující sezóně zúčastní nejvyšší 
družstvo mužů nebo žen (podle toho ve vyšší soutěži).  
Oddíly, které přihlašují některé své družstvo nejvýše do: 
-  celostátní nebo krajské soutěže zašlou poplatky na bankovní účet svého příslušného krajského 
 svazu.  
-  regionální soutěže zašlou poplatky na bankovní účet svého příslušného regionálního svazu.  
 

Oddíly, které nepřihlašují žádné družstvo dospělých, zašlou poplatky na bankovní účet příslušnému 
regionálnímu svazu.   
 

Poznámka: V ojedinělých případech může být evidenční poplatek zaslán na bankovní účet příslušného 
svazu samotným registrovaným hráčem, ostatním členem. 

 

Kompletní seznam změn v Soutěžním řádu naleznete na stránkách ČAST: 

https://www.ping-pong.cz/dokumenty/dodatek-soutezniho-radu-c-6-se-zmenami-schvalenymi-

na-konferenci-cast/  

 

 

3. Akce JmSST a v kraji  

12.6.2018 Valná hromada JmSST    Brno 

15.-17.6.2018 Školení trenérů licence C    Vyškov 

 

 

 

 

 

Pavel Halas    Libor Svoboda   Richard Brhel  

STK JmSST    KM JmSST    předseda JmSST  
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