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Zpracovali: Radek Mikulík, Zdeněk Votava, Tomáš Kocourek, Petr Chvátal

1.PŘIHLÁŠKA DO OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ
Do OP1 se přihlásila tato družstva:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do OP2
•
•
•
•
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•
•
•

Sokol Morkovice B
TJ Rymice
OÚ Lubná A
OÚ Lubná B
TJ Holešov B
SK Spartak Hulín C
SK Spartak Hulín D
TJ Bystřice C
TJ Bystřice D
TJ Osíčko A
KST Količín
Roštín
se přihlásila tato družstva:
Sokol Kostelec u H. A
Sokol Kostelec u H. B
Spartak Hulín E
TJ Bystřice E
TJ Holešov C
TJ Osíčko B
TJ Sokol Morkovice C
TJ Slavie Kroměříž B

Soutěž OP2 se odehraje tímto způsobem: klasicky dvojkolově doma-venku = základní skupina a dodatečné
play-off = nadstavbová část – stejný systém jako je extralize ledního hokeje. V dodatečném play-off se týmy
na 1.-4. a 2.-3. utkají ve dvou vzájemných zápasech (doma x venku) a vítěz postoupí do boje o první místo,
poražení o případné třetí postupové místo. Při vzájemné výhře obou týmů rozhoduje skóre jednotlivých utkání.
Stejnou logikou se může sehrát i play-out pro družstva na 5.-8. místě.
Do nadstavbové části – play-off – může nastoupit jen hráč, odehraje-li v základní skupině minimálně
50% utkání. Nebude-li mít družstvo dostatek hráčů s 50% utkání, můžou nastoupit za tým i hráči,
kteří nesplňují tuto podmínku 50%, ale nesmí mít odehráno více než 50% ve vyšších soutěžích
(OP1, kraj). Zápasy ze základní části se do play-off nezapočítávají.
Žákovská soutěž se pro malý počet přihlášených nekonná.
Pro mládež se budou realizovat v rámci jednotlivých klubů bodovací turnaje, kdo bude mít zájem může přes
hlavičku OSST Kroměříž upořádat turnaj. Navržené možné termíny jsou v termínovém kalendáři. Podmínkou je
alespoň 3-4 hrací stoly, zařízení menšího občerstvení, teplota herny minimálně 18stupňů celsia, určení sytému
tak, aby si každý hráč zahrál alespoň 4-6 zápasů. Propozice se budou posílat minimálně 3týdny předem na
adresu STK, který je pak vystaví jako oficiální. prosíme potencionální pořadatele, aby dopředu nahlásili možné
termíny turnajů.
2. REGISTR ĆAST
V registrech můžete jednoduše poslední týden měnit fota, po datu 8.9.2011 to bude možné jen přes novou registraci.

3. PŘESTUPY V RÁMCI OKRESU
Do našeho okresu přišli tito hráči:
Pavel Semela – Sk Spartak Hulín (přestup s návratem z TJ Rožnov)
Marek Střelec – SK Sparta Hulín (přestup s návratem z SK Fryšták)
Svatopluk Ochman – TJ Sokol Morkovice (přestup z TJ Sokol Štíty)
Z našeho okresu odešli tito hráči:

Filip Král – TJ Chropyně (z SK Spartak Hulín)
Ladislav Kadlík – TJ Němčice n.H. (z Sl. Kroměříž)
Přestupy v rámci okresu
Ladislav Szeif – TJ Rymice (z SK Kostelec u Hol.)

4. OKRESNÍ ŽEBŘÍČKY
Na základě přestupů a registraci staro-nových hráčů s určitou úspěšností v minulých sezónách zařazujeme dodatečně
do našeho okresního žebříčku tyto hráče:
N 20 – Marek Střelec – SK Spartak Hulín
N 31.-40 – Zachoval Libor – TJ Holešov
N 41.-50 – Semela Pavel – SK Spartak Hulín
N 71.-80 – Vaculík Vincenc – TJ Bystřice p.H.
N 81.-100 – Svatopluk Ochman – TJ Sokol Morkovice
N 101. – 110. Zdeněk Beneš – TJ Bystřice p.H.
5. POPLATKY
V příloze je tabulka poplatků, které jsem Vám vypočítal a které jste zaplatili na okresní svaz, prosím o kontrolu.

6. SOUPISKY
Soupisky prosím vytvořte v registru ČÁST, kde Vám je přímo schválím. V papírové podobě pro naše soutěže jsou
zbytečné. Soupisky můžete však udělat, pokud tam budete mít nahrané fota. Termín vyhotovení soupisek je 15. září.

7. ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH „C“ A TRENÉRŮ „D“
V příloze najdete informace ke školení a doškolení rozhodčích licence C a informace k případnému dalšímu
školení trenérů. Připomínám na povinnost mít rozhodčího pro všechny družstva v krajských soutěžích.
8. ČESKÝ POHÁR
ZKSST vypisuje I.stupeň 22.ročníku Českého poháru tříčlenných družstev mužů a žen ve stolním tenisu. Do
soutěže se mohou přihlásit družstva mužů a žen, která startují v regionálních a krajských dlouhodobých
soutěžích v rámci Zlínského kraje. Počet družstev z jednoho oddílu (klubu) je neomezený. Přihlášky do soutěže
(zásadně jen písemné) zašlete v termínu nejpozději do 30.září 2011 na adresu předs. STK ZKSST : Karel
ZAHRADNÍČEK, Okružní 449/35, 755 01 VSETÍN, informace na  mobil 736 769 639; e-mail :
karelzahradnicek@seznam.cz
Ve vylosování se bude přihlížet k územnímu uspořádání (tj. vzdálenostem soupeřů). Hracími dny je neděle (v
10.00 hod) nebo sobota (v 15.00 hod.), dle vylosování. Pořadatelem utkání je družstvo hrající nižší mistrovskou
soutěž (nebo hůře umístěné družstvo ve stejné mistrovské soutěži) v konečné tabulce sezóny 2010-11. Rozpis
je přílohou tohoto zpravodaje.

9. TERMÍNOVÁ LISTINA
V příloze zpravodaje je termínová listina.
OP1 začíná 25.září,
OP2 začíná 16. října.
Okresní přebory jednotlivců 3. a 4. prosince
10. SOUHLASY S POUŽÍVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prosím týmy o nascanovaní souhlasu s používáním osobních údajů, ať máme kontrolu se souhlasem s naší
evidencí.
Přílohy:
Tabulka poplatků
Propozice školení rozhodčích
Propozice českého poháru
Termínová listina

