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1. Krajské soutěže družstev
Na základě žádostí byly po splnění stanovených podmínek povoleny odklady utkání:
- KST Dragon Vyškov A – TJ Jevišovka-Drnholec A na 25.9. 18:30, společně s výměnou
pořadatelství (i u odvetného utkání)
- TJ Vlast Ježov – TJ Vážany nad Litavou na 25.9. 19:00.
Soupisky nedostatky:
- nepotvrzeny soupisky regionálním svazem: - Blansko B, Velké Opatovice A,
Vysočany A, Orel Silůvky B
- nevyhovující fotografie na základech soupisek KST Vyškov A, B a Orel Silůvky C
Připomínáme oddílům hrajícím divizi mužů, že vzhledem k použití online zápisů je nutné,
aby vedoucí družstva a alespoň 1 další dospělý hráč (tedy minimálně 2 osoby) byli zaregistrování
na webu registr.ping-pong.cz jako uživatelé, pamatovali si svoje přístupové údaje a mohli tak
podepisovat online zápis.

2. Opatření vzhledem k epidemiologické situaci
VV JmSST přijal tato opatření v dlouhodobých soutěžích družstev:
- Odklad utkání - v případě uzavření hrací místnosti méně než 7 dní před termínem
utkáním bude utkání odloženo. Klub v tomto případě doloží potvrzení o uzavření hrací
místnosti vystavené složkou, která hrací místnost uzavřela.
Při uzavření hrací místnosti 8 a více dnů před termínem utkání je klub povinen zajistit
náhradní hrací místnost, která musí splňovat všechny podmínky pro krajské soutěže.
Hrací místnost musí být schválena.
- Náhradní termín oznámí komise STK všem zúčastněným družstvům nejpozději 14 dní
před určeným termínem. V případě, že se družstva dohodnou na vzájemném odehrání,
bude toto respektováno, ale jen vpřípadě, že dohodnutý termín bude maximálně 7 dní po
určeném termínu.
- Všechny záležitosti ohledně odkladů jsou v kompetenci komise STK.
- Pořadatel utkání je povinen zajistit hygienické a bezpečnostní podmínky dle vládních,
krajských případně regionálních nařízení, a to vzávislosti na místě a čase konaného
utkání. Dodržování hygienických a bezpečnostních opatření platí i pro hostující družstvo.
- Případná celoplošná omezení v závislosti na Covid 19 budou řešena individuálně.
- Základní část krajských soutěží musí být dohrána nejpozději do 13.6.2021. Nadstavbové
části budou řešeny vzávislosti na vývoji situace.
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3. Akce JmSST a v kraji
15.9.2020
Seminář rozhodčích licence K
16.9.2020
Seminář rozhodčích licence K
19.-20.9.2020
1. a 2. kolo krajských soutěží
21.9.2020
Seminář rozhodčích licence K
26.9.2020
BTM nejmladšího žactva
26.9.2020
BTM staršího žactva a dorostu
27.9.2020
BTM mladšího žactva

Pavel Halas
STK JmSST

Roman Klecker
KR JmSST
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Brno
Hodonín
Hodonín
Dubňany
Strážnice
Strážnice

Richard Brhel
předseda JmSST
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