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Platby na účet: Jihomoravský svaz stolního tenisu o.s., číslo účtu 2500403139/2010, var. symbol = číslo klubu v Registru ČAST 

 

         V Šitbořicích dne 6.10.2015  
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1. Krajské soutěže družstev 

 

První dvě kola krajských soutěží proběhla bez větších problémů, kladně hodnotíme včasné 

zaslání výsledků a fotodokumentace. 

 

2. Zařazení do žebříčku mužů 

Flíbor Zbyněk  TTC MS Brno  6N  po odehrání 14 zápasů 2.ligy mužů 

Pačínek Jakub  STK Zbraslavec 81-90N  po přestupu z jiného kraje 21.9.2015 

 

3. Zařazení do žebříčku žen – k 21.9.2015 

Havlová Zuzana Sokol Čejč  21-30N přestup (hostování) z jiného kraje 

 

4. Sdělení registrační komise ČAST 

 

vzhledem k množícím se dotazům, jsme se začali zabývat situací kolem končící platnosti 

fotografií některých hráčů, které byly zadávány v raných začátcích Registru ČAST. Dospěli 

jsme k rozhodnutí, že u všech, kteří měli zadané datum menší než 1.10.2011 anebo dokonce 

žádné, nastavíme jednotně 1.10.2011  a to proto, aby všichni měli po konci této sezóny dostatek 

času, provést jejich výměny ve stanoveném termínu, mezi 15.6 a 15.7. bez komplikací. 

Tímto opatřením snad pomůžeme především těm, kteří poctivě hned od začátku plnili svoje 

povinnosti v Registru ČAST. 

 

   Stanislav Dolejší - Registrační a informační komise ČAST 

 

5. Akce JmSST a v kraji v roce 2015 

 

24.10.2015  BTM nejmladší a mladší žactvo   Strážnice 

25.10.2015  BTM staršího žactvo a dorost   Strážnice 

7.11.2015  BTM nejmladší a mladší žactvo   Dubňany 

8.11.2015  BTM staršího žactvo a dorost   Dubňany 

21.11.2015  BTM ČR mladší žactvo    Blansko 

21.11.2015  BTM ČR dorost     Hustopeče 

22.11.2015  BTM ČR nejmladší žactvo    Blansko 

22.11.2015  BTM ČR starší žactvo    Hustopeče 

 

 

Pavel Halas    Libor Svoboda   Richard Brhel  

STK JmSST    KM JmSST    předseda JmSST  


