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ZPRÁVY STK MSSST č.05/2015-16 
 

 

www.pincesobchod.cz                                                                                      www.yasaka.cz 
 

 

 

 
www.pingpongsport.cz 

 

 
www.mssst.cz     - webové stránky MSSST 

http://stis.ping-pong.cz/htm/  - výsledkový servis pro soutěže MSSST 

www.ping-pong.cz     - webové stránky ČAST  

 

 

 

1. Dlouhodobé soutěže 

1.1. Výsledky utkání 

Výsledky mistrovských utkání 1. - 4. kola, jsou schváleny a zveřejněny na webových stránkách ČAST ve 

výsledkovém servisu STIS. 
 

http://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?oblast=420105&rocnik=2015&akt= 
 

1.2. Změny termínů utkání 

KS I   

SKST Český Těšín A – oddíl požádal o změnu začátku nedělních domácích utkání z původních 10:00hod. na 

12:00hod. Jelikož, o změnu bylo požádáno až po rozehrání mistrovských soutěží, nebylo této žádosti 

vyhověno pro podzimní část soutěží. 
 

Změna je povolena od druhé poloviny soutěží a je zveřejněna ve výsledkovém servisu STIS.  
 

1.3. Závady v Zápisech o utkání ve stolním tenisu – porušení SŘ čl.129 

DIMU 
TJ Ostrava KST D – TJ Ostrava KST E – vrchní rozhodčí v utkání Mazur Jan licence C neuvedl v zápise 

o utkání čas konce utkání.  
 

TJ MSV Studénka A – TJ Ostrava KST D – vrchní rozhodčí v utkání Karlík Jiří licence A neuvedl 

v zápise o utkání čas konce utkání. 
 

TJ Sokol Nová Bělá A – TJ Ostrava KST D – vrchní rozhodčí v utkání Mýdlo Luděk licence C neuvedl 

v zápise o utkání křestní jména domácích hráčů v první sérii dvouher. 

 

KSI 
TJ ASK Kopřivnice B – TJ Sokol Kateřinky A – vrchní rozhodčí v utkání Merenda Ladislav licence C 

neuvedl v zápise o utkání index domácího družstva, současně jako vrchní rozhodčí byl v utkání hráčem 

domácího družstva. 
 

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/vysledky.php?oblast=420105&rocnik=2015&akt
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TJ ASK Tatra Kopřivnice B – SK Slávia Orlová – vrchní rozhodčí v utkání Merenda Ladislav licence C 

neuvedl v zápise o utkání index domácího družstva, současně jako vrchní rozhodčí byl v utkání hráčem 

domácího družstva. 

 

KSIIB 
KST Slezan Opava B – TJ Sokol Klimkovice A – vrchní rozhodčí Schwan Jaroslav licence A zapsal 

výsledek utkání ve vztahu k vítězi, současně jako vrchní rozhodčí byl v utkání hráčem domácího družstva. 
 

KST Slezan Opava B – TJ Odry B – vrchní rozhodčí Schwan Jaroslav licence A vrchní rozhodčí byl 

v utkání hráčem domácího družstva. 
 

KST Slezan Opava B – TTC MG odra Gas Vratimov B – vrchní rozhodčí Schwan Jaroslav licence A 

zapsal výsledek utkání ve vztahu k vítězi, současně jako vrchní rozhodčí byl v utkání hráčem domácího 

družstva. 
 

KST Slezan Opava B – TJ Sokol Záblatí A – vrchní rozhodčí Schwan Jaroslav licence A zapsal výsledek 

utkání ve vztahu k vítězi, současně jako vrchní rozhodčí byl v utkání hráčem domácího družstva. 

 

 

1.4. Pozdní zaslání zápisů o utkání – porušení Rozpisu soutěže bod 14.3 

KSI 

SKST Baník Havířov D – TJ TŽ Třinec B – zápis nedělního utkání 2. kola ze dne 04. 10. byl zaslán o dva 

dny později. 

 

 

1.5. Nezadání kompletních výsledků do informačního systému – porušení Rozpisu soutěže bod 14.2 

KSI 

TJ Sokol Lískovec A – v prvním a druhém kole nebyly zadané kompletní výsledky (výsledek hry – míčky) 

do informačního systému STIS v termínu určeném Rozpisem soutěží. 
 

KSIIA 

TTC Frýdlant C – v prvním a druhém kole nebyly zadané kompletní výsledky (výsledek hry – míčky) do 

informačního systému STIS v termínu určeném Rozpisem soutěže. 
 

Uvedené závady v bodech 1.3 – 1.5 mají pouze informativní charakter a nebudou nijak 
pokutovány. Finanční postihy budou uděleny v případě opakování závad dle sazebníku pokut. 
Tímto upozorňujeme všechny oddíly, aby zápisy vyplňovaly řádně a se všemi náležitostmi dle SŘ 
čl. 129, zápisy o utkání zasílaly v první pracovní den do 18:00hod. a výsledky do informačního 
systému zadávaly kompletní i s míčky a vyhnuly se tím případným finančním postihům. 

 
 

2. Soutěžní řád čl. 334. 03 

Upozorňujeme všechny hráče, organizační pracovníky, trenéry, rozhodčí a další zainteresované osoby na 

změnu v SŘ čl. 334.03. Uvádíme, celé změní článku s vyznačenou změnou: 

 

334.03 

Ztrátou bodu příslušného zápasu v utkání se postihují případy, kdy k zápasu (zápasům) některý hráč 

nenastoupí, nebo nastoupí s vybavením v rozporu s Pravidly stolního tenisu ČAST a byl předem na 

závadu upozorněn. 
Nenastoupí-li k zápasu v utkání družstev oba hráči, zápas se ruší a žádnému družstvu se do výsledku 

nezapočítává (v kladném ani záporném vyjádření). 

Případy, kdy k některému zápasu nebo celému utkání nastoupí hráč neoprávněně, se posuzují podle čl. 334. 

01 kontumací celého utkání. 
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3. Schválené přestupy, střídavé starty, hostování 29. 09. - 21. 10. 2015 

3.1. Přestupy 

p. Příjmení, jméno nar. z oddílu   do oddílu 

07. KANIA Jan  1999 DDM Hlučín   KST Darkovice 

08. HANÁK Martin  1983 KST Robot Mokré Lazce  TJ Sokol PP Hradec Králové 2 

 

 

3.2. Střídavý start 

p. Příjmení, jméno nar. z oddílu   do oddílu   soutěž 

13. MOLIN Vojtěch  1999 Orel Stará Bělá   TJ Sokol Nová Bělá  KSII 

14. KOLÁŘ Martin  2002 TJ Ostrava KST   TTC Poruba Ostrava   KSII 
 

Přestupy, hostování, střídavé starty v rámci ČAST a okresů najdete na webových stránkách ČAST serveru Registr 

ČÁST: https://registr.ping-pong.cz/htm/prestup/  

 

 

4. Český pohár 

PŘIPOMÍNÁME uzávěrka přihlášek do I. stupně 26. ročníku nemistrovské soutěže tříčlenných družstev 

ČESKÝ POHÁR je do 31. 10. 2015. Přihláška, rámcový rozpis ČAST, Rozpis ČP MSSST byly součásti Zpráv 

STK MSSST č.04/2015-16. 

 

Součástí přihlášky byl formulář pro hromadné soupisky. Soupisky družstev v ČP vyplňují jen ta družstva, která 

přihlásí do I. stupně dvě, případně vice družstev. 

 

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: henzel.miroslav@seznam.cz  

  

  

 

Přílohy:  

 pri01_stk_c5_1516 „termínový kalendář MSSST k 21. 10. 2015“  

 pri02_stk_c5_1516 „sazebník pokut“ 

 

 

 

 

 
V Ostravě dne 21. 10. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

https://registr.ping-pong.cz/htm/prestup/
mailto:henzel.miroslav@seznam.cz

