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1 )  KPJ dospělých   2011-12  

 

Dne 21.ledna 2012 se v herně stolního tenisu SKST Baník Havířov uskutečnily krajské přebory jednotliv-

ců v kategorii dospělých a kvalifikační turnaj na MČR-dospělých. 

V příloze zasíláme výsledky KPJ dospělých. 

 

 

2 )  ŠKOLENÍ  A   DOŠKOLENÍ   ROZHODČÍCH  A TRENÉRŮ  lic. C       

 

Komise  TMK  MSSST  bude pořádat  v květnu 2012 školení a doškolení rozhodčích lic. C, školení a 

doškolení trenérů lic. C,.  Vedoucí školení je pan Pavlínek Ivo tel : 739 702 299  

Tímto žádám okresní organizační pracovníky o předání této informace svým  klubům.. Přesný termín a mís-

ta konání školení budete v příštím zpravodaji seznámeni.  

Přihlášky odevzdejte do 31.března  2012 na petr.molinek@siemens.com 

 

3 )   SMĚRNICE  č.01/2012  -  CESTOVNÍ  NÁHRADY  

 

VV MSSST vydává směrnici č.01/2012 Cestovní náhrady. Směrnice je dána přílohou tohoto Zpravodaje. 
 
 

4 )   MLÁDEŽ  2011-12 :  

 

4.1. Koncepce dotace mládeže MSSST 2010-11 

 

Na základě závěrů z poslední konference MSSST odsouhlasil VV MSSST na své poradě vypracovanou  

koncepci dotace pro mládež za uplynulou sezónu 2010-11. Podmínky, pro získání mimořádné dotace mládeže jsou 

uvedeny v příloze. 

 Kluby, ve kterých jsou dotováni hráči musí do 17.února 2012 zaslat čísla účtu na které se dotace  převe-

dou. Čísla účtu zasílejte prosím na adresu hospodáře VV MSSST Ing.Vladimíra Lesníka les-

nik.vladimir@homecity.cz 

http://www.pincesobchod.cz/
http://www.yasaka.cz/
mailto:petr.molinek@siemens.com
mailto:lesnik.vladimir@homecity.cz
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4.2. KBTM  MSSST 2011-12 
 

 6. KBTM    So 18. 02. 2012 – SKST Baník Havířov 

 7. KBTM    So 03. 03. 2012 – KLUBsten Karviná 
 

4.3. KP družstev MSSST 2011-12 

 

 KP družstev mládeže – dorost         Ne  19.2.2012 – SKST Baník Havířov 

 KP družstev mládeže – starší žáci     Ne  4.3.2012 – KLUBsten Karviná 
 

V příloze zasíláme propozice KP MSSST družstev mládeže 2011-12 . 
 

 

5 )  ZPRÁVY  Z  ČAST  :  

 

 

5.1. Mistrovství ČR mládeže – jednotlivců 
 

VV ČAST schválil na návrh komise mládeže organizaci MČR  mládeže jednotlivců : 
 

Termíny a místo :  Junioři 21 28.4.2012 (sobota) – Hluk 

 Dorost 11.- 12.5.2012 (pátek, sobota) – Skuteč  

 St. žactvo 28.- 29.4.2012 (sobota, neděle) – Hluk  

 Ml. žactvo 12.- 13.5.2012 (sobota, neděle) - Skuteč 

Účast : 

Dorost, st. žactvo, ml. žactvo : 48 chlapců,  32 podle žebříčku ČR (po BTM ČR 17.- 18.3.2012), 

  14 podle nominace KSST (po jednom hráči z kraje), 

    2 místa podle nominace KM ČAST. 

 32 dívek 16 podle žebříčku ČR (po BTM ČR 17.- 18.3.2012), 

  14 podle nominace KSST (po jedné hráčce z kraje), 

    2 místa podle nominace KM ČAST. 

Junioři 21 :  32 juniorů,  24 nominovaných podle bodového pořadí BTM ČR po BTM 17.- 18.3.2012, 

 8 míst podle nominace KVS(KM) ČAST. 

 24 juniorek, 16 nominovaných podle bodového pořadí BTM ČR po BTM 17.- 18.3.2012, 

  8 míst podle nominace KVS(KM) ČAST. 

 
5.2. Mistrovství ČR družstev dorostu a staršího žactva 
 

VV ČAST schválil na návrh komise mládeže organizaci MČR  mládeže družstev : 
 

Termín a místo St. žactvo 31.3.2012, dorost 1.4.2012 - Ostrava 

Systém soutěže Systém vylučovací  - tzv. progresivní k.o. – o konečné umístění 

Systém utkání chlapci – tříčlenná družstva 

 pořadí zápasů A v X, B v Y, C v Z, A v Y, B v X, do třetího vítězného bodu, 

 dívky – dvoučlenná družstva 

 pořadí zápasů podle SŘ čl. 319 var. II., do vítězného bodu. 

Účast 16 družstev = postupující z krajů (14) + 2 nasazená družstva (viz Zprávy č.20) 

 

5.3. Školení rozhodčích licence A a B 
(zpráva KR) 
 

Dvoudenní školení proběhne při mistrovství ČR jednotlivců 28. – 29. dubna 2012 v Hluku. 

Podmínka účasti : 

Uchazeči o licenci B – nejméně 1 rok držiteli licence C + aktivní působení v akcích poř. KSST nebo ČAST 

Uchazeči o licenci A – nejméně 2 roky držiteli licence B + aktivní působení v akcích pořádaných ČAST  

S sebou úbor rozhodčího ( tmavomodré sako, kravatu, modrou košili, šedé kalhoty nebo sukni a boty-mokasíny). Pokud úbor 

dosud nevlastní, je nutné alespoň tmavé sako, kravata a košile).  

Forma : konzultace + praktická část ( rozhodování na mistrovství ČR starší žactvo + junioři ). 

Osnova školení : bude vydána bezprostředně před akcí 

Ekonomické podmínky : a) účastníci si hradí dopravu, ubytování, stravování 

 b) nehradí žádné školné 

 c) odměna pro rozhodčí jim nebude za tuto akci vyplacena 

Přihlášky : Nejpozději do konce března 2012 na e-mailovou adresu reditel@3zs.lit.cz. 

mailto:reditel@3zs.lit.cz
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Uveďte jméno, příjmení, popř.titul, požadavek na ubytování ( 28.-29.dubna ) + požadavek na stravování ( 

oběd,večeře,snídaně,oběd ) 

 
5.4. Seminář pro rozhodčí licence A,B 
Proběhne v sobotu 3.března 2012 od 15:00 při mistrovství ČR mužů a žen v Brně. 

Rozsah : 3 hodiny ( 2 hodiny změny pravidel + 1 hodina diskuse ) 

Přihlášky posílat není třeba. Náklady si účastníci hradí sami. 

Absolventům bude prodloužena licence o 3 roky. 

 
5.5. Povolené potahy – informace  
Seznam potahů schválených ITTF, platný od 1.1.2012, je v příloze tohoto Zpravodaje. 

 

5.6. Přečíslování tlf. linek na Se-ČAST 
 

Číslo  220 511 030 (generál. sekretář) – nyní 242 429 242 

 233 355 244 (sekretář p.Chyba) 242 429 258 

 220 513 597 (fax) 242 429 250 
 

Číslo 233 017 337 (vedoucí sekretariátu pí Kaplanová a hospodářka pí Navrátilová) se nemění. 

Původní čísla budou po krátký čas ještě přesměrovávána, pak zrušena. 

 

5.7. Mistrovství ČR mužů a žen – jednotlivců 
 

VV ČAST schválil rozpis M-ČR jednotlivců mužů a žen 2.- 4.3.2012 v Brně. 

Rozpis je v příloze těchto Zpráv. 

 

Termíny k organizaci : - nominace KSST do 7.2.2012 na přiloženém formuláři 

 - přihlášky - e-mailem na formuláři, který bude od 10.2.2012 na webu ČAST, 

  uzávěrka přihlášek 20.2.2012 (týká se i náhradníků – viz rozpis) 

 - ubytování – objednávky do 20.2.2012 na skstbrno@centrum.cz – blíže v rozpisu. 

 

Pozn.:  Seznam účastníků s právem startu je v příloze. O hráče nominované KSST bude doplněn 8.2.2012 

 Upozorňuji, že zařazení do seznamu ještě neopravňuje k účasti – nutno dodržet podmínky rozpisu. 

   

5.8. Konference ČAST 2012 
 

VV schválil organizaci Konference ČAST dne 15.4.2012: 

a) Místo konání - Praha, Strahov 

b) Účastníkům bude zajištěno občerstvení a oběd, jízdné hradí vysílací složka. 

 

 
5.9. Kvalifikace Mistrovství Evropy družstev mužů a žen 
 

VV vyzývá k nabídkám na spolupráci při pořadatelství kvalifikace mistrovství Evropy družstev 2013 v termínech: 

a) muži 4.9. CZE - NED,  

b) muži 20.11. CZE - ROU,  

c) ženy 18.9. CZE - GER. 

Podmínky budou zveřejněny na internetu. 

 

 

        Jiří    O L B R I C H T    v.r.                                     ing. Petr  M O L I N E K   v.r. 
              předseda    MSSST                                    sekretář  MSSST  

 

P Ř Í L O H Y   : 

•  Rozpis KP MSSST mládeže družstev 2011-12  

•  Výsledky KP muži a ženy 2012 

•  Schválené potahy od 1.1.2012 

•  Směrnice č. 1/ 2012 – Cestovní náhrady 

•  Koncepce dotace mládeže MSSST 2010-11 a seznam hráčů 

•   Rozpis MČR mužů a žen 2012 
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