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1. Zařazení do žebříčku žen
Šebková Kristýna
TTC MS Brno

31-35 N

po přestupu z jiného kraje

2. Zařazení do žebříčku mužů
Varga Mario
MK Řeznovice

71-80 N

po přestupu z jiného svazu

3. Rozlosování soutěží – opravy a nedostatky
Krátce po rozlosování soutěží se obrátily s požadavkem na opravu hracího termínu družstva
Bučovice A (KS1A), SKST Hodonín D (KS1B) a Mikulov A (KS2C). Rozlosování bylo
opraveno. Soupeře prosíme, aby si aktualizovali termíny utkání s těmito družstvy.
Doposud nenahlásily přesný typ míčků, se kterými budou hrát domácí utkání tyto kluby:
TJ Brno-Bystrc, Oltec Brno, Orel Ivančice, SK Prace.
4. Soupisky – vyplňování, potvrzování
Termín pro vyplnění soupisek v krajských soutěžích je dle rozpisu soutěží do 8.9.2018.
Regionální svazy potvrdí správnost údajů na soupisce (především zařazení hráčů na
regionálním žebříčku) do 15.9.2018.
Příklad správného vyplnění soupisky:
Nejprve hráči uvedení na žebříčku ČR, dále hráči dle pořadí na krajském žebříčku a poté hráči
uvedení na regionálním žebříčku. U hráčů, kteří jsou uvedeni v žebříčku jako neklasifikovaní se
za pořadí v žebříčku uvede údaj „velké N“. Dále zde mohou být zařazeny žen, které jsou na
žebříčku žen. Na konci soupisky mohou být hráči, kteří nejsou uvedeni na žádném žebříčku –
těch se v první kolonce vybere údaj „nez.“ a ostatní údaje se již nevyplňují. Takový hráč může
být pouze na 1 soupisce oddílu. Za tyto hráče je možno ještě zařadit hráče na střídavý start, je-li
jich více, opět podle pořadí na žebříčcích.

Pavel Halas
STK JmSST

Libor Svoboda
KM JmSST

Richard Brhel
předseda JmSST
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