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1. Dlouhodobé soutěže 

1.1. Výsledky soutěží 

Všechny výsledky dlouhodobých soutěží MSSST 6. - 9. kola odehrané v termínu 12.11. – 27.11. 2016 jsou schváleny. 

Výsledky, tabulky úspěšnosti a další podrobnosti najdete na internetové adrese: 

http://stis.ping-pong.cz/htm/index.php?rocnik=2016&oblast=420105 
 

 

1.2. Odvolání proti dodatečné kontumaci 

Na základě zveřejněné zprávy o dodatečné kontumaci utkání 2. kola Krajské soutěže II. třídy skupiny A mezi družstvy 

TJ Sokol Ropice – TJ Slovan Karviná-Lázně Darkov  

podalo družstvo TJ Sokol Ropice odvolání k VV MSSST proti rozhodnutí STK MSSST o dodatečné kontumaci.  

VV MSSST dne 10.11. 2016 projednal toto odvolání proti rozhodnutí STK MSSST a rozhodl zrušit rozhodnutí STK 

MSSST a uznat výsledek dle zápisu o utkání, které se hrálo dne 25.09.2016. Hráč Rusnák Aleš je uveden na soupisce 

s platností 25. 09. 2016. Proti rozhodnutí VV MSSST je možné se odvolat dle SŘ. 

   

1.3. Předběžné výsledky, pozdní zaslání zápisů 

1.3.1. Předběžné výsledky 

TJ Sokol Klimkovice – předběžné výsledky 6. a 7. kola divize zaslané 2:42hod. po ukončeném druhém utkání. 

Porušení Rozpisu soutěže – první případ – viz pokuty.  

TJ Frenštát p.R. B – předběžný výsledek po 7. kole nezaslán. Zápis vložen 1:47hod. po ukončeném druhém 

utkání. Porušení Rozpisu soutěže – první případ – viz pokuty. 

VSK VŠB - TU Ostrava  - předběžné výsledky po 7. kole nezaslány. Zápis vložen 1:30hod. po ukončeném utkání. 

Porušení Rozpisu soutěže – první případ – viz pokuty. 

TJ Nový Jičín B – předběžné výsledky po 9. kole nezaslány. Zápis vložen 1:30hod. po ukončeném utkání. 

Porušení Rozpisu soutěže – druhý případ – viz pokuty. 

TJ Sokol Palkovice – předběžný výsledek po 9. kole zaslán 45min po ukončeném utkání. Porušení Rozpisu 

soutěže – první případ – viz pokuty. 

TTC Siko Orlová – předběžný výsledek po 9. kole nezaslán. Zápis vložen 5:25hod. po ukončení utkání. Porušení 

Rozpisu soutěže – první případ – viz pokuty. 

http://www.pincesobchod.cz/
http://www.yasaka.cz/
http://www.pingpongsport.cz/
http://www.mssst.cz/
http://stis.ping-pong.cz/htm/
http://www.ping-pong.cz/
http://stis.ping-pong.cz/htm/index.php?rocnik=2016&oblast=420105
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1.3.2. Pozdní zaslání zápisů o utkání 

TJ Sokol Nová Bělá – zápisy o utkání 6. a 7. kola zaslané o 1 den později. Porušení Rozpisu soutěže – první 

případ, důtka. 
 
 

1.4. Závady v Zápisech o utkání 

1.4.1. Divize 

SK-Svinov 

- TJ Frenštát p. R. – neuvedeno křestní jméno hostujícího hráče ve čtyřhře (Lorenc), hostující družstvo má 

na schválené soupisce více hráčů stejného příjmení. Porušení SŘ čl. 129 – třetí případ – viz pokuty. 

SK ST Pstruží  

- TJ Sokol Kateřinky – neuvedeno křestní jméno hostujícího hráče ve čtyřhře (Ribka), hostující družstvo má 

na schválené soupisce více hráčů stejného příjmení. Porušení SŘ čl. 129 – první případ, napomenutí. 

1.4.2. Krajská soutěž I. třídy 

ASK Tatra Kopřivnice B 

- Slavoj Český Těšín  – neuvedeno křestní jméno hostujícího ve čtyřhře (Schwarz), hostující družstvo má na 

schválené soupisce více hráčů stejného příjmení. Porušení SŘ čl. 129 – třetí případ – viz pokuty. 

1.4.3. Krajská soutěž II. třídy skupina A 

ST Kozlovice 

- TJ Sokol Palkovice – v první sérii dvouher neuvedena křestní jména domácích hráčů (Pavliska, Blabla). 

Porušení SŘ čl. 129 – první případ, napomenutí. 

- TJ Sokol Brušperk B – neúplný název soutěže. Porušení SŘ čl. 129 – první případ, napomenutí. 

TJ Sokol Ropice 

- TJ Sokol Příbor – v zápise o utkání neuveden vrchní rozhodčí ani dohoda o vedení zápisu. Porušení 

Rozpis soutěže – třetí případ – viz pokuty. 

ASK Tatra Kopřivnice C 

- TTC Frýdlant D – neuvedeno křestní jméno u domácího hráče ve čtyřhře (Pavič), domácí družstvo má na 

schválené soupisce více hráčů stejného příjmení. Porušení SŘ čl. 129 – třetí případ – viz pokuty.  

- ST Kozlovice – neuvedená křestní jména domácího hráče (Pavič) a hostujícího hráče (Mohyla) ve 

čtyřhře, obě družstva mají na schválené soupisce více hráčů stejného příjmení. Celkový výsledek utkání 

napsán ve prospěch domácího družstva, nesprávné označení názvu soutěže. Porušení SŘ čl. 129 – třetí 

případ – viz pokuty. 

TJ Nový Jičín 

- ST Kozlovice – neuvedeno křestní jméno u hostujícího hráče ve čtyřhře (Mohyla), hostující družstvo má 

na schválené soupisce více hráčů stejného příjmení. Porušení SŘ čl. 129 – viz pokuty. 

 

1.4.4. Krajská soutěž II. třídy skupina B 

TJ Sokol Záblatí 

- TJ Sokol Chvalíkovice – vrchní rozhodčí p. Jochym není uveden v seznamu rozhodčích. Nezajištění 

rozhodčího, nesepsaná dohoda. Porušení SŘ čl. 129 a Rozpisu soutěže – druhý případ – viz pokuty. 

TTC Siko Orlová D  

- TJ Sokol Radvanice-Bartovice – neuveden správný název soutěže. Porušení SŘ č. 129 – první případ, 

napomenutí. 

 

1.5. Závady při zadávání zápisů do Registru 

Zápisy o utkání se zadávají prostřednictvím Registru v menu Klub / Družstva klubu. Vyberete družstvo, u kterého 

chcete zadat výsledek a kliknete na ikonu 10:0, dále vložit zápis. Vyplníte hrací místnost, čas začátku utkání a 

rozhodčího (pokud není rozhodčí s licencí – nevyplňuje se).  

Kliknete na uložit a pokračovat. Vyplníte jména hráčů a kompletní výsledky hry (míčky). Po vyplnění všech zápasů 

s výsledky, kliknete na uložit změny. Zobrazí se Vám konečný výsledek a body hráčů, pokud výsledek souhlasí se 

zápisem kliknete na dokončit zápis. Vyplníte čas konce utkání, připomínky vrch. rozhodčího, příloha NE/ANO, vedoucí 

družstev dle skutečnosti. Kliknete na Dokončit, na další obrazovce kliknete na odeslat hlášení (spodní tlačítko není 
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funkční). Při špatném vyplnění zápisu v Registru se výsledek nezapočítá do tabulky – musí opravit svazový 

administrátor. 
Zveřejňujeme nejčastější závady při vyplňování zápisu v Registru 6. – 9. kolo: 

1.5.1. Divize 

TTC MG Odra Gas Vratimov – TJ TŽ Třinec a SK ST Pstruží nezadán začátek a konec utkání 

TJ Ostrava KST D – SK ST Pstruží a TJ TŽ Třinec   nezadán začátek a konec utkání 

 

1.5.2. Krajská soutěž I. třídy 

Slavoj Český Těšín – TJ Odry B a Orel Paskov   nezadán konec utkání 

TTC Poruba Ostrava B – Vento KL a TJ TŽ Třinec B  nezadán začátek a konec utkání 

ASK Tatra Kopřivnice B – TTC Frýdlant C    nezadán konec utkání 

1.5.3. Krajská soutěž II. třídy skupina A 

TJ Sokol Ropice – TJ Sokol Příbor a Vento KL B   nezadán konec utkání 

TJ TŽ Třinec C – TJ Sokol Příbor     nezadán konec utkání 

TJ Slovan Karviná Lázně Darkov – Kopřivnice C a NJ B  nezadán začátek a konec utkání 

 

1.5.4. Krajská soutěž II. třídy skupina B 

KST Slezan Opava B – TJ Sokol Radvanice a Svinov B  nezadán začátek a konec utkání 

TTC Bolatice B – Orel Stará Bělá a TJ Sokol nová Bělá  nezadán začátek a konec utkání 

TTC Siko Orlová – TJ Sokol Radvanice     nezadáno střídání v 17. zápase 

 

2. SŘ čl. 330.25 

Připomínáme platnost nového článku SŘ, který byl schválen na konferenci ČAST v březnu 2016. 

Hráč základu družstva, který neodehrál v 1. polovině základní části alespoň jedno utkání, bude pro zbytek soutěže 

zařazen na poslední místo na soupisce (poslední místo za hráči, kteří jsou členy oddílu a hráči na hostování – před hráče na 

střídavý start).  

Pro splnění podmínky odehrání utkání je potřeba nastoupení v základní sestavě na dvouhry a dohrání všech svých zápasů v 

utkání (bez vlastní kontumace, bez odstoupení, bez vystřídání).  

Nový základ družstva vznikne posunutím hráčů na soupisce, příp. je možno využít povolené změny pořadí podle čl. 330.04 

nebo 330.10. Hráč přesunutý ze základu družstva, nemůže být doplněn na soupisku žádného dalšího družstva oddílu.  

Řídící svaz upozorní na vzniklý stav po odehrání 1. poloviny základní části a zneplatní ve STISu příslušnou soupisku 

(případně i navazující soupisky). Oddíl je povinen provést změnu soupisek dostatečně předem, před prvním utkáním 

kteréhokoli družstva, jehož soupisky se tato změna týká.  

Poznámka:  
1. Změny povolené v čl. 330.04 a 330.10 se netýkají hráče, který je vyřazován ze základu.  

2. Má-li se posunout do základu hráčka ze soupisky nižšího družstva, která je v oddílu na hostování podle čl. 461.02 

(hostování žen), může být toto posunutí provedeno, i když by to jinak nebylo podle čl. 461.02 možné. 

 

Upřesnění výkladu v návaznosti na nižší a vyšší soutěže bude provedeno dne 20.12.2016 na schůzi STK ČAST. Po obdržení 

informací bude výklad k tomuto článku zveřejněn ve Zprávách STK MSSST.  

    

 

3. Přestupy  

3.1. Přestupy v rámci MSSST (03. 11. – 08. 12. 2016) 

příjmení, jméno   roč.  z oddílu   do oddílu 

28. BENDL Jaroslav  1973  TTC MG Odra Gas Vratimov SK-Svinov 

 

4.2 Střídavý start v rámci MSSST (03. 11. – 08. 12. 2016) 

příjmení, jméno   roč.  z oddílu   do oddílu             soutěž 

13. VAVREČKA Michal  1997  VSK VŠB-TU Ostrava TJ Sokol Nová Bělá KS II 
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4. Krajské přebory dospělých 

Krajské přebory jednotlivců dospělých se uskuteční dne 21. 01. 2017 v herně stolního tenisu SKST Baník Havířov. Rozpis 

krajských přeborů je součásti Zpráv STK MSSST. 

 

 

5. Český pohár 

Do I. stupně 27. ročníku nemistrovské soutěže tříčlenných družstev Český pohár se přihlásilo celkem 10 družstev 

z Moravskoslezského kraje. Družstva do 15.12.2016 vyplní v Registru ČAST soupisky svých družstev. Termíny a 

rozlosování bude zveřejněno do 15.12.2016 v informačním systému STIS. 

 

6. Pokuty 

PP č.01/2016-17      PP č.07/2016-17 

TJ Sokol Klimkovice – viz bod 1.3.1. ................. 50,-Kč TJ Frenštát p. R. – viz bod 1.4.1 .................... 100,-Kč 

PP č.02/2016-17      PP č.08/2016-17 

TJ Frenštát p. R. B – viz bod 1.3.1. ..................... 50,-Kč ASK Tatra Kopřivnice B – viz bod 1.4.2. .....  100,-Kč 

PP č.03/2016-17      PP č.09/2016-17 

VSK VŠB-TU Ostrava – viz bod 1.3.1. .............. 50,-Kč ASK Tatra Kopřivnice C – viz bod 1.4.3. .....  100,-Kč 

PP č.04/2016-17      PP č.10/2016-17 

TJ Sokol Palkovice – viz bod 1.3.1. .................... 50,-Kč TJ Sokol Ropice – viz bod 1.4.3. ..................  100,-Kč 

PP č.05/2016-17      PP č.11/2016-17 

TTC Siko Orlová C – viz bod 1.3.1. ................... 50,-Kč ST Kozlovice – viz bod 1.4.3. ........................ 100,-Kč 

PP č.06/2016-17      PP č.12/2016-17 

TJ Nový Jičín B – viz bod 1.3.1. ........................100,-Kč TJ Sokol Záblatí – viz bod 1.4.4. ...................   50,-Kč 

 

Splatnost všech pořádkových pokut je do 22. 12. 2016 na účet MSSST č.ú.: 1765905359/0800. Variabilní symbol 

plateb je EČ oddílu + 02. V případě neuhrazení do termínu splatnosti, budou finanční částky navýšeny o 100 %. 

 

Proti uděleným pokutám lze podat námitku dle SŘ. 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 
 Rozpis Krajských přeborů jednotlivců – dospělých. 

 Termínový kalendář MSSST k 08. 12. 2016. 

 

 

 

 

V Ostravě dne 09. 12. 2016 

 

 

 

Jiří    O L B R I C H T    v.r.                                                               Miroslav H E N Ž E L   v.r. 
        předseda    MSSST                                                         předseda STK MSSST  


