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Brno 30.4.2020 

 

ZPRÁVA  č. 12  2019/2020 
 

 

1.  Postupy a sestupy 
 

1.1.  právo postupu  z MP do KS II  -  SK Slatina C 

    z MS I do MP  -  VSK Univerzita Brno A, KST Oltec Brno D, 

       -  SK Slatina E, SK Slatina D, Sokol Židenice B 

    z MS II do MS I -  SKST Nový Lískovec B , Orel Šlapanice B 

    z MS III do MS II -  TTC MS Brno H, SKST Nový Lískovec E, 

       -  KST Oltec Brno E 

    z MS IV do MS III -  Sokol Židenice D, SK Slatina H, 

       -  Orel Šlapanice D, Sokol Modřice B, SKST  

          Nový Lískovec F 
 

  Družstva mající právo postupu nahlásí do 20.5.2020 zda uplatní postup do vyšší soutěže! 

 

 

 1.2.  sestupy   z KS II do MP  -  nikdo 

   z MP do MS I  -  Sokol Líšeň B, Sokol Brno I F 

   z MS I do MS II -  TJ Brno-Bystrc E, Sokol Brno I G 

   z MS II do MS III -  TJ Žižka Brno A, Sokol Brno I H   

   z MS III do MS IV -  ASS Brno D, Salesko Líšeň A 

 

Družstva uvedena červeně oznámí, zda využijí nebo nevyužijí možnost mimořádného zařazení  

do soutěže, ze které by měla sestoupit, do 20.5.2020! 

 

 

  2.   Přihlášky do soutěží mužů pro sezonu 2020/2021 
 

  Vzhledem k rozhodnutí udělit právo startu více družstvům, je nutné posunout termín přihlášek do soutěží.  

Termín pro podávání přihlášek do městských soutěží mužů je 25.5.-15.6.2020.  

Přihláška se podává elektronicky v Registru ČAST.  

Právo startu neznamená povinnost do soutěže se přihlásit, družstvo v případě, že nechce využít možnosti 

postupu, se může přihlásit i do původní (či nižší) soutěže.  

  Po uzávěrce přihlášek bude dle počtu přihlášených družstev připraven a vydán rozpis soutěží, v případě 

vyššího počtu družstev v soutěžích než 12 bude stanoven takový počet sestupů, aby pro sezónu 2021/22 byl 

počet družstev srovnán a všechny soutěže měly 12 účastníků. 

 

 

  3.   Evidenční seznamy  
 

  Evidenční seznamy se vyplňují v Registru ČAST po 1.6.2020. 
 

Poplatky ve výši 300,- Kč u dospělých a juniorů 21, 150,-  Kč u hráčů věkových kategorií dorostu, žactva a 

30,- Kč u ostatních členů  zašle oddíl - nejlépe najednou - za všechny registrované závodníky i za ostatní 

členy oddílu nejpozději do 15.6. 2020 na určený bankovní účet příslušnému svazu.  

Oddíly, které přihlašují některé své družstvo nejvýše do:  

- celostátní nebo krajské soutěže zašlou poplatky na bankovní účet svého příslušného krajského  

  svazu  

- regionální soutěže zašlou poplatky na bankovní účet svého příslušného regionálního svazu. 
 

  Oddíly, které platí evidenční poplatky BSST, zašlou platbu nejpozději do 30.6.2020. 
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  4.   Rozpisy a přihlášky 
 

  Rozpisy soutěží družstev mužů budou vydány po uzávěrce přihlášek koncem června 2020. 

  Rozpisy soutěží družstev mládeže budou vydány po přihláškách. 

Přihlášky do soutěží se zadávají v Registru ČAST. 

  ●     družstva mužů do 15. 6. 2020 

  ●     družstva mládeže do 10. 9. 2020  
 

                            Upozornění :   
 

  a/ Do termínu uzávěrky přihlášek uhradí účastníci soutěžní příspěvek, který je pro každé 

 družstvo přihlášené do soutěže 600,- Kč  
     

  b/ Žádosti o převod místa v soutěži nebo přechod družstva je možno zasílat do 5.6.2020 

   - na adresu předsedy STK. 

 

 

  5.   Přestupy 
 

   Přestupní termín:   15. 5. 2020 - 14. 2. 2021 

Přestup se podává formou řádně vyplněného formuláře přestupního lístku v registru ČAST, jehož výtisk 

potvrdí strany dle článku 452.02. Potvrzení strany provedou podpisem na vytištěném formuláři. K 

přestupnímu lístku musí být přiloženo: 

- potvrzení o úhradě přestupního poplatku (viz článek 464), 

- prohlášení dle článku 459.04, 

- informace a podklady, nutné k nové registraci hráče, 

- u závodníků mladších než 18 let (v době ohlášení přestupu) potvrdí na tiskopisu souhlas s přestupem 

  zákonný zástupce závodníka. 

 

 

  6.   Zastavení činnosti 
 

Z důvodu neuhrazení pokuty ve stanoveném termínu (viz zpráva č. 11), zastavuje se závodní činnost 

družstvu Sokol Židenice C do doby zaplacení pokuty. 

V případě neuhrazení pokuty nebudou přijaty přihlášky družstev Sokola Židenice do městských 

soutěží.   
 

 

  7.   Registrace – obnova fotografií v „Registru“ 
 

Registrace označená žlutým vykřičníkem a datem platnosti ukazuje na datum, ke kterému je nutné 

aktualizovat fotografii hráče v Registru. Pokud k aktualizaci nedojde, hráči propadne platnost registrace a 

bude nutné provést její obnovu standardním postupem se žádostí k registrujícímu svazu (poplatek 100,- Kč 

za každou obnovu).  V Registračním řádu existuje období volné aktualizace fotografií. Podle článku 

405.02 je to mezi 1.6. až 30.6. v každém roce. V tomto období by měli všichni, kterým v příští sezóně 

končí platnost fotografie, prostřednictvím svých správců v klubu nahrát do Registru nové, aktuální fotky. 

Starou fotografii je nutno nahradit novou. Fotografie musí být průkazového typu, na jednolitém pozadí. 

Upozorňujeme, že nebudou schváleny soupisky, na kterých budou nalezeny (alespoň jedna) nevyhovující 

fotografie (neostré foto, nejednolité pozadí či výřez z tematické fotografie apod.). 

Fotografie musí odpovídat skutečnosti. 
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  8.   BTM BSST 
 

  Poslední dva turnaje mládeže (14.3.2020 Slatina a 25.4.2020 Sokol Brno I) jsou bez náhrady zrušeny. 

  Pořadí po čtyřech odehraných turnajích je konečné. 

 

 

  9.   Memoriál ing.Ezechýla 
 

  Memoriál ing.Ezechýla (15.3.2020) je odložen a uskuteční se v září 2020 před začátkem sezony. 

 

 

10.   Číslo účtu BSST pro zasílání poplatků 
 

  Číslo účtu:  2700579390/2010 

Variabilní symbol: evidenční poplatky:   34xxxxxx01 

   registrační poplatek:   34xxxxxx02 

     přestupy:    34xxxxxx03 

     avizo přestupů:    34xxxxxx06 

     soutěžní příspěvek:   34xxxxxx07 

     převody soutěží:   34xxxxxx09 

     školení, doškolení trenérů D:  34xxxxxx10 

     pokuty soutěže:    34xxxxxx14 

     disciplinární poplatek:   34xxxxxx15 

     odvolání, námitky, protesty:  34xxxxxx16 

   

  Místo xxxxxx se ve variabilním symbolu vloží ID oddílu (klubu). 

 

  ID oddílů (klubů): TTC Moravská Slavia Brno  702001 

     TJ Holásky    702002 

     SKST Nový Lískovec   702004 

     Sokol Brno I.    702005 

     SK Slatina    702007 

     KST Oltec Brno   702008 

     Orel Šlapanice    702009 

     TJ Brno-Bystrc    702010 

     Sokol Líšeň    702011 

     Akademický sportovní spolek Brno 702013 

     TJ Žižka Brno    702014 

     Sokol Modřice    702015 

     Sokol Popůvky    702016 

     Sokol Židenice    702017 

     Salesko Líšeň    702024 

     Sokol Sokolnice   702025 

     VSK Univerzita Brno   702028 

 

 

  

 

  

  Radek Ječmínek   Petr Čampa   Roman Janda 

         předseda VV BSST       místopředseda VV BSST        předseda STK BSST  
 


