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














Sokol Morkovice B
OÚ Lubná A
TJ Holešov C
TJ Holešov D
SK Spartak Hulín C
SK Spartak Hulín D
Sokol Morkovice C
TJ Slavie Kroměříž C
TJ Slavie Kroměříž B
KST Količín
KST Cetechovice – výměna za TJ Roštín
Osíčko

Do OP2 se přihlásila tato družstva:








Sokol Kostelec u H. B
Sokol Kostelec u H. A
TJ Bystřice D
TJ Holešov E
TJ Holešov F
TJ Bystřice E
SK Hulín E

Soutěž OP2 se odehraje následujícím způsobem. V první části se týmy utkají tabulkovým způsobem a to 2kolově
(doma x venku). Po odehraní 14kol se tabulka uzavře a vítěz základní části automaticky postupuje do OP1. Týmy na
2.- 5. místě se utkají systémem play-off na dvě výhry o další postupové místa. Do play off můžou nastoupit jen hráči
kteří odehráli alespoň 16 zápasů v základní části.

Do žákovské soutěže se přihlásila zatím tato družstva

TJ Bystřice p.H.

Termín přihlášek je posunut na 02.10.2016

Předpokládaný termín prvního zápasu je 15.10.2016

V OPI je nutné předehrát vzájemná utkání družstev z jednoho klubu do 9. 10. 2016 (Holešov, Hulín,
Kroměříž, Morkovice).

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 07. a 08. ledna 2017 (sobota ráno dorost, sobota odpoledne až večer muži,
neděle dopoledne jsou žáci.
Okresní přebory družstev žáků a dorostenců jsou naplánovány na 17. až 18. prosince 2016 – termín na základě pořadatele.
Prosíme všechny kluby, které by měly zájem uspořádat tyto turnaje, ať zašlou co nejdříve zájem o upořádání
těchto turnajů, nejpozději však do 02.10.2016, VV rozhodne na svém zasedání rozhodne o pořadateli.

3. PŘESTUPY OVLIVŇUJÍCÍ NÁŠ OKRES
Přestupy hráčů TJ Roštnín do KST Cetechovice
Milan Burda – SK Rakov do TJ Bystřice p.H.
Josef Cikánek – SK Rakov do TJ Bystřice p.H.
Dědič Michal – KST Količín do TJ Holešov
Šabík Vladimír – SK Hulín do KST Količín
Jaroslav Matula – TJ Sl. Kroměříž do TJ Kojetín
Kristýnek Boris ml. – čeká se na 12měsíční přestupní dobu

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:
Milan Burda N20
Josef Cikánek N20
Boris Kristýnek ml. N41-50

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. Číslo účtu zůstává pořád stejné a to: 209640092 / 0600.

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. Nelze nastoupit do utkání bez schválené
soupisky.

7. ČESKÝ POHÁR
ZKSST vypisuje I.stupeň 25.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 či
mailové) zašlete v termínu nejpozději do 10.září 2016 na adresu předs. STK ZKSST : Karel ZAHRADNÍČEK, Okružní
449/35, 755 01 VSETÍN, informace na
mobil 736 769 639; e-mail : karelzahradnicek@seznam.cz, viz zpravodaj
ZKSST – WWW.zksst.cz
8. Termíny přihlášek do soutěží, evidenční seznamy
Letos poprvé v historii všechny týmy dodržely termíny 31.7.2016 k přihláškám do soutěží.
9. Dotace
Okresní svaz stolního tenisu obdržel platbu ve výši 14.330,- Kč od ZKSST. Tato částka bude podobně jako za loňskou
sezónu rozdělena do týmů, kteří budou mít tým v žákovské soutěži. OSST děkuje ZKSST za finanční podporu.
10. Rozlosování a adresář
Finální rozlosování a adresář organizačních pracovníků najdete na stránkách ČAST – Stis
http://stis.ping-pong.cz/htm/index.php?rocnik=2016&oblast=420707
Přílohy:
Tabulka poplatků
Termínová listina

