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














Do OP2







Sokol Morkovice B
OÚ Lubná A
TJ Holešov C
TJ Holešov D
SK Spartak Hulín C
SK Spartak Hulín D
TJ Bystřice C
TJ Slavie Kroměříž C
TJ Slavie Kroměříž B
KST Količín
TJ Roštín
Kostelec u Holešova
Osíčko – Osíčko nemá právo startu a proto přihláška byla odmítnuta
se přihlásila tato družstva:
Sokol Kostelec u H. B
Osíčko
TJ Bystřice D
TJ Holešov E
TJ Holešov F
TJ Sokol Morkovice C

Soutěž OP2 se odehraje klasickým tabulkovým způsobem a to 4kolově (2x doma, 2x venku)
Do žákovské soutěže se přihlásila zatím tato družstva

TJ Bystřice p.H.

TJ Holešov A

TJ Holešov B

Sokol Kostelec u Hol. A

Slavie Kroměříž

Očekává se přihláška Hulína
Prosíme o upřesnění přihlášek do žákovské soutěže a kontakty pro organizační pracovníky.

2. TEMÍNOVÁ LISTINA – OKRESNÍ TURNAJE
Přílohou zpravodaje je termínová listina, která obsahuje všechny naplánované soutěžní kola a okresní turnaje.
Okresní přebory jednotlivců jsou naplánovány na 16. a 17. ledna 2016 (sobota ráno dorost, sobota odpoledne až večer muži,
neděle dopoledne jsou žáci.
Okresní přebory družstev žáků a dorostenců jsou naplánovány na 19. až 20. prosince 2014.
Prosíme všechny kluby, které by měly zájem uspořádat tyto turnaje, ať zašlou do 21.9. zájem o upořádání těchto
soutěží – podmínkou uspořádání je minimálně 6 stolů.
3. PŘESTUPY OVLIVŇUJÍCÍ NÁŠ OKRES
Radek Bádal návrat z TJ Orlovice do SK Morkovice
Leoš Andrýsek z SK Morkovice do Roštín
Boris Kristýnek st. z Orel Zlín do Spartak Hulín
Ondřej Havránek z TJ Holešov do Bystřice p.H.
Matěj Bednář z Nový Jičín do Bystřice p.H.
Josef Plšek z Spartak Hulín do TJ Chropyně

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:
Radek Bádal N51-70
Boris Kristýnek N31-40
Matěj Bednář N1
Spartak Hulín požádal o doplnění Tomáše Klusáka a Adama Topiče do okresního žebříčku. Tato žádost byla odmítnuta dle
rozhodnutí okresní konference, hráči mohou být dodatečně zařazeni do žebříčku, až po odehraní 4 soutěžních utkání nebo 16
zápasů.
5. POPLATKY
V příloze je tabulka poplatků, které jsou vypočítané a které jste zaplatili na okresní svaz, prosím o kontrolu, případné
dorovnání či vysvětlení rozdílu.

6. SOUPISKY
Soupisky prosím vytvořte v registru ČAST, kde Vám budou schváleny. Některé týmy je mají v systému zadané,
ale nejsou potvrzené (editace soupisky, potvrzení soupisky) – tedy nelze schvalovat.

7. Termíny přihlášek do soutěží, evidenční seznamy
Kromě KST Količín a TJ Holešov žádný z týmů hrajících okresní soutěže nesplnil termíny přihlášek, evidenčních
seznamů a zaplacení všech poplatků do 31.7. Nejsem zastáncem pokut, ale myslím, že příští sezónu tomu bude jinak,
protože jsme jediný svaz, který na poslední chvíli dělá rozlosování a přihlášky do soutěží. KST Količín a TJ Holešov
bude po zásluze odměněn.
8. Školení „registr ČAST“
Přílohou zpravodaje je upravený návod na kompletní obsluhu a návod – od prvního přihlášení, přes přihlášky do
soutěží, evidáky, soupisky až po zadávání výsledků. Prosím o důkladné prostudování a nastavení si přístupů, případně
práv pro jednotlivé role.
Ve čtvrtek 1.10.2015 od 18:00 na sokolovně v Hulíně pak proběhne školení na tuto webovou aplikaci spojené se
školením řízením soutěžních zápasů, pravidel a zadávání výsledků. Všechny výsledky si od nastávající sezóny zadávají
sami právě v registru ČAST.
9. Dotace
Okresní svaz stolního tenisu obdržel platbu ve výši 9.830,- Kč od ZKSST. Tato částka bude podobně jako za loňskou
sezónu rozdělena do týmů, kteří budou mít tým v žákovské soutěži. Okresní svaz děkuje krajskému sdružení za
obdržení částky i přes to, že nebylo splněno nařízení o hlášení výsledcích na STIS ČAST.
10. Rozlosování a adresář
Rozlosování a adresář organizačních pracovníků najdete na stránkách ČAST – Stis
http://stis.ping-pong.cz/htm/index.php?rocnik=2015&oblast=420707

Přílohy:
Tabulka poplatků
Termínová listina
Prezentace registru ČAST

