Brněnský spolek stolního tenisu
Langrova 819/6
627 00 Brno
Brno 30.5.2021

ZPRÁVA č. 15

2020/2021

Příprava sezony 2021/2022
1. Evidenční seznamy



evidenční seznamy pro sezonu 2021/2022 se vyplní v „Registru ČAST“ nejpozději
do 11.7.2021.
evidenční poplatky budou vybrány v plné výši, ale zaplacená částka bude také
v plné výši klubům vrácena jako příspěvek na činnost

2. Registrace nového člena
Je beze změny - registrační poplatek 100,- Kč

3. Žebříček
Pro sezonu 2021/2022 platí konečný žebříček sezony 2019/2020. Podle tohoto
žebříčku se budou sestavovat soupisky družstev pro sezonu 2021/2022.

4. Přestupy
Přestupní termín: 15.5.2021 - 14.2.2022. Přestupní poplatky dospělí 300,- Kč;
mládež 200,- Kč.






Osvobození od přestupních poplatků dle čl. 464.01:
Hráči a hráčky, jež měli v sezóně 2020/2021 schválen přestup, střídavý start nebo
hostování a v nadcházející sezóně 2021/2022 budou o přestup, střídavý start nebo
hostování žádat, jsou od poplatku dle čl. 464.01 SŘ osvobozeni, a to za těchto
podmínek:
přestup s návratem hlásí do stejného oddílu (klubu), kam byl schválen v sezóně 2020/2021
střídavý start hlásí do stejného družstva a stejné soutěže jako v sezóně 2020/2021
hostování mládeže hlásí do stejného oddílu (klubu), kam bylo schváleno v sezóně
2020/2021
hostování žen hlásí do stejného oddílu (klubu), kam bylo schváleno v sezóně 2020/2021.

5. Soutěže - družstva mužů




družstva hrající v sezóně 2020/2021 budou mít nárok se přihlásit v následujícím
ročníku do stejných soutěží.
přihlášky se vyplní v „Registru ČAST“ nejpozději do 11.7.2021
soutěžní příspěvek se v sezoně 2021/2022 neplatí, soutěžní příspěvek
zaplatí pouze nově přihlášená družstva
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6. Soutěže - družstva mládeže



přihlášky se vyplní v „Registru ČAST“ nejpozději do 10.9.2021
soutěžní příspěvek se v soutěžích mládeže neplatí

7. Memoriál ing.Ezechýla
Memoriál se bude konat (pokud to bude možné) v září 2021.

8. Bodovací Turnaje Mládeže BSST
Seriál turnajů mládeže pro kategorie nejmladšího a mladšího žactva budou v sezoně
2021/2022 pokračovat (pokud to bude možné). Další informace v průběhu měsíce srpna
2021.

9. Městské Centrum Talentované Mládeže
Činnost MCTM bude od sezony 2021/2022 pokračovat. Další informace zveřejníme
koncem měsíce srpna 2021.

10. VH BSST
Valná hromada BSST se bude konat ve středu 30.6.2021 od 18:00 hodin v zasedací
místnosti Sokola Brno I, Kounicova 20/22, 4. patro. Pozvánka v příloze.

11. Důležité termíny
Valná hromada BSST
přihlášky do soutěží družstev mužů
evidenční seznamy – vyplnění a platba
přihlášky do soutěží družstev mládeže

do
do
do

30.6.2021
11.7.2021
11.7.2021
10.9.2021

POZOR – změna e-mailu na předsedu STK
nový e-mail:

stk.bsst(z)gmail.com

změna platí již od ledna 2021!

Radek Ječmínek
předseda VV BSST

Petr Čampa
místopředseda VV BSST

Roman Janda
předseda STK BSST
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