
Jihomoravský svaz stolního tenisu z.s. Tyršova 3214/8, 695 01 Hodonín, IČO 01286391 Zpráva 5/2017-18 - str.  1 

 

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

         V Šitbořicích dne 4.10.2017  

 

ZPRÁVA 5/2017-18 

Obsah: 

1. Zařazení do žebříčku mužů k 25.9.2017 .......................................................................................................... 1 
2. Krajské soutěže družstev .................................................................................................................................. 1 
3. Změna soutěžního řádu v článku 129 ............................................................................................................... 1 
4. Pokuty .............................................................................................................................................................. 1 
5. Doškolení rozhodčích licence K ....................................................................................................................... 2 
6. Akce JmSST a v kraji v roce 2017 ................................................................................................................... 2 
 

 

 

1. Zařazení do žebříčku mužů k 25.9.2017 

Řežáb Jiří   SKST Hodonín 31-40N - po přestupu z jiného kraje 

 

 

2. Krajské soutěže družstev  

Výsledky všech utkání byly schváleny.  

Nedostatky v soutěžích: 

- utkání 2. a 3. kola družstev Tišnov A a Tišnov B nebyla řízena rozhodčím s platnou 

licencí, dále viz pokuty 

- jako drobný nedostatek bylo zjištěno vyplňování ZOU, kdy není respektováno nové 

znění článku 129 SŘ – více v následujícím bodě zprávy.  

V průběhu obou kol bylo komisařem navštíveno 7 utkání, nebyly shledány žádné vážnější 

nedostatky.  

 

 

3. Změna soutěžního řádu v článku 129 

V letošním roce došlo ke změně při vyplňování zápisu o utkání: 

Hlavní dopad této změny spočívá v tom, že do posledních dvou sloupců ZOU se dosažené body 

neznačí svislými a vodorovnými čárkami, ale jak je v SŘ uvedeno: 
 
Po dohrání zápasu zapíše vrchní rozhodčí do sloupce body průběžný stav utkání. 
 

Pokud je ze dvou po sobě následujících zápasech dohrán dříve zápas uvedený v ZOU na dalším 

řádku, posečká vrchní rozhodčí s vyplněním sloupce body až do doby, kdy bude dohrán zápas 

předcházející. Poté vyznačí postupně do jednotlivých řádků průběžný stav utkání.  

Příklad vyplňování zápisu dle této změny naleznete v příloze a na webu JmSST. 

Vzhledem k dlouholeté zažité praxi nebude značení bodů starým způsobem až do konce roku 

2017 považováno za nedostatek v ZOU. 

 

 

4. Pokuty 

TTC Koral Tišnov A – nepřítomnost kvalifikovaného rozhodčího – 2 utkání – 1. případ 200 Kč 

TTC Koral Tišnov B – nepřítomnost kvalifikovaného rozhodčího – 2 utkání – 1. případ 200 Kč 

 

Splatnost pokut – 18.10.2017 
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5. Doškolení rozhodčích licence K 

 

Pro doškolení rozhodčích licence nabízí JmSST tyto termíny: 

Po 23., Čt 26. a Po 30.10.2017 vždy v 18:30 v Orlovně v Holáskách, Rolencova 93 

Pá 27.10.2017 v 18:00 v zasedací místnosti Sokolovny Hodonín, Velkomoravská 2 

Podmínkou pro konání školení v daném termínu je alespoň 12 přihlášených uchazečů. 

Doškolení je určeno pro držitele licence K, kterým platnost licence vyprší v roce 2017 nebo 

později. Podmínkou k prodloužení licence je úspěšné absolvování testu v poslední části školení. 

Rozhodčí, kteří test absolvovali na předchozím školení se testu zúčastnit nemusí. Rozhodčí 

s prošlou licencí test absolvují vždy. Celkový časový rozsah doškolení je cca 2 hodiny. 

Program školení: 

1. Vybrané situace ve stolním tenisu a jejich vztah k pravidlům a Soutěžnímu řádu 

(a jež se mohou objevit v testových otázkách) 

2. Novinky a změny v Pravidlech ST a Soutěžním řádu za předešlé období 

3. Závěrečný test 

Přihlášky: do 15.10.2017 na e-mail klecker@email.cz a stk@kamp.cz (současně na obě) 

  Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, oddíl, datum narození a vybraný termín, 

 Pro doškolení v Brně uveďte i náhradní termín (pokud by se vámi vybraný 

termín nenaplnil, zúčastníte se doškolení v tomto náhradním termínu) 

Poplatek:  Poplatek ve výši 100 Kč zašle oddíl na účet JmSST 2500403139/2010 tak,  

aby platba byla připsána na účet JmSST nejpozději 20.10.2017. 

 Připsání platby lze ověřit zde: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2500403139  

 

 

6. Akce JmSST a v kraji v roce 2017 

 

7.10.2017   BTM nejmladší a mladší žactvo    Strážnice  

8.10.2017   BTM staršího žactvo a dorost    Strážnice 

23,26,30.10.2017 Doškolení rozhodčích licence K   Brno – Holásky 

27.10.2017   Doškolení rozhodčích licence K   Hodonín 

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    Roman Klecker   Richard Brhel  

STK JmSST    KR JmSST    předseda JmSST  
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