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1. Zařazení do žebříčku mužů k 6.9.2017 

Trgo Miloš   SKST Hodonín 111-120N - po přestupu ze zahraničí 

Kapusta Ján   Spartak Adamov 171-180N - po přestupu ze zahraničí 

 

2. Schvalování hracích místností, soupisky 

 

Neschválenou žádost (v údajích herny nejsou vyplněny všechny úrovně krajských soutěží) mají 

tyto oddíly: STK Zbraslavec, TJ Jevišovka, Cemo Mokrá, Triangl Rájec. 

Tyto kluby provedou úpravu popsanou níže. 

Hernu schválenou pro krajské soutěže doposud vůbec nemají (a tedy v Registru musí vytvořit 

novou žádost pro krajské soutěže) tyto oddíly: 

SK Slatina, Jiskra Strážnice, Orel Ivančice, Sokol Kobylí 

Jde o opatření, které sjednotí schválení každé herny pro všechny úrovně krajských soutěží, aby 

nemohla nastat situace, že po postupu či sestupu nebude mít družstvo schválenou hernu pro 

danou soutěž. 

Upozorňujeme, že za odehrání utkání v neschválené herně bude následovat postih!  

 

Schvalování hracích místností – hrací místnosti jsou schvalovány pro všechny krajské soutěže 

mužů, proto v kolonce „Pro soutěže“ uveďte: Divize, Krajská soutěž 1. třídy, Krajská soutěž 2. 

třídy. Tak jak je správně uvedeno na obrázku (neuvádějte zde žádné jiné údaje - ligové či 

regionální soutěže): 
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Nejlepší postup je kolonku „Pro soutěže“ úplně vymazat a poté přes tlačítko „zvolte úroveň“ 

postupně naklikat: Divize, Krajská soutěž 1. třídy, Krajská soutěž 2. třídy. 

V kolonce „Schvalující svaz“ musí být uvedeno „KSST Jihomoravský“ 

 

 
 

V soutěžích mužů mají všechna družstva soupisky vyplněny a schváleny. V soutěži žen nemá 

soupisku zadáno družstvo MSK Břeclav. 

 

 

3. Divize žen 

Termíny a místa konání turnajů divize žen: 

14.10.2017 Vranovice  11.11.2017 Vranovice 9.12.2018 Hodonín 

27.1.2018    Brno – MS  10.2.2018   Klobouky  10.3.2018 Břeclav  

Družstvo Sokola Brno nemá hernu se 4 stoly a nenašlo náhradní, družstvo MK Řeznovice C má 

hernu po celou sezónu v hracích termínech obsazenu, tudíž 2 turnaje se uskuteční ve 

Vranovicích, které nabídly 2 „rozumné“ termíny, ostatní družstva pořádají turnaje v jimi 

zvolených termínech. 

Rozlosování jednotlivých utkání naleznete na STISu: 

https://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?id=2779&rocnik=2017&oblast=420104  

 

 

4. Akce JmSST a v kraji v roce 2017 

 

24.9.2017   BTM nejmladší a mladší žactvo    Hodonín  

28.9.2017   BTM starší žactvo a dorost     Brno  

7.10.2017   BTM nejmladší a mladší žactvo    Strážnice  

8.10.2017   BTM staršího žactvo a dorost    Strážnice  

4.11.2017  BTM nejmladší a mladší žactvo   Dubňany 

5.11.2017  BTM staršího žactvo a dorost   Dubňany 

18.11.2017  BTM ČR mladší žactvo    Blansko 

18.11.2017  BTM ČR dorost     Hustopeče 

19.11.2017  BTM ČR nejmladší žactvo    Blansko 

19.11.2017  BTM ČR starší žactvo    Hustopeče 

 

 

Pavel Halas    Libor Svoboda   Richard Brhel  

STK JmSST    KM JmSST    předseda JmSST  
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