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1. Zařazení do žebříčku mužů
K 8.10.2018:
Telecká Jana
Sokol Brno I
K 17.10.2018
Oleskevych Oleksandr
SKST Hodonín
Pavlicová Renata
Orel Silůvky

221-230N

po odehrání 12 dvouher

21-30N
91-100N

po odehrání 12 dvouher
po odehrání 12 dvouher

2. Krajské soutěže družstev
Výsledky všech utkání byly schváleny.
Nedostatky v soutěžích:
- utkání 3. kola KS2A Řeznovice C – Lažánky A neřídil rozhodčí s platnou licencí.
Dále viz pokuty.
Upozorňujeme družstva, že dle Rozpisu soutěží JmSST, se zápisy o utkání a fotografie posílají
e-mailem. Akceptujeme zaslání fotografie formou SMS, zápisy je nutno vždy poslat e-mailem.
Zaslání formou MMS komplikuje další zapracování, proto nebude i nadále akceptováno.
3. Informace STK
V rozpisu ligových soutěží ČAST, došlo k 10.10.2018 k úpravě postupů a sestupů ke změnám
dle tohoto dokumentu:
https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2018/07/Sestupy-z-ligov%C3%BDchsout%C4%9B%C5%BE%C3%AD-mu%C5%BE%C5%AF-2018_19.pdf .
Jelikož družstva Siko Orlová v ligových soutěžích startují, platí z uvedených variant varianta A.
Pro krajské soutěže je podstatná část, týkající se postupů a sestupů do/z 3. ligy mužů:
III. liga
60 účastníků (5 x 12)
Sestoupí 16 družstev, tj. družstva na 10. – 12. místě (15) a poslední družstvo z kvalifikace
družstev (5), která skončí ve svých skupinách (A-E) na 9. místě.
Kvalifikace podle SŘ čl. 304.07 se nehraje, postupují pouze vítězové divizí.
ročník 2019/20 60 - 16 sestupujících do divize - 5 postupujících do II. ligy
39 + 7 z II.ligy + 14 vítězů divizí = 60 účastníků

Znamená to tedy, že v této a následující sezóně postoupí do 3. ligy pouze vítěz divize,
navíc existuje možnost, že z 3. ligy mužů do divize sestoupí 4 družstva (podle výsledku
kvalifikace družstev z 9. míst 3 ligy mužů).
Kvalifikace pro krajské soutěže tedy bude možné vypsat (na rozdíl od minulých let) až po
ukončení výše zmíněné kvalifikace. Dle vyjádření ředitele soutěží ČAST, není zatím určen
termín ani způsob, jakým bude tato kvalifikace hrána. Další informace je možno očekávat poté,
co STK ČAST vydá rozpis této kvalifikace.
Platby na účet: Jihomoravský svaz stolního tenisu z.s., číslo účtu 2500403139/2010, var. symbol = číslo klubu v Registru ČAST
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4. Pokuty
MK Řeznovice C – nepřítomnost kvalifikovaného hl. rozhodčího – 1. případ

100,- Kč

Splatnost pokuty – 30.10.2018

5. Akce JmSST a v kraji
3.11.2018
3.11.2018
4.11.2018
17.11.2018
18.11.2018

Pavel Halas
STK JmSST

BTM B nejmladší žactvo
BTM B dorost + starší žactvo
BTM B mladší žactvo
BTM A dorost
BTM A starší žactvo

Roman Klecker
KR JmSST

Vyškov
Brno
Brno
Hustopeče
Hustopeče

Richard Brhel
předseda JmSST

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

