
  

MoravskoSlezský  Svaz  Stolního  Tenisu   v  Ostravě 
Sportovně Technická Komise 

 

ZPRÁVY STK MSSST č.04/2012-13 
 

www.pincesobchod.cz                                                                                      www.yasaka.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  

 

 

Moravskoslezský svaz stolního tenisu děkuje všem oddílům, 

klubům stolního tenisu a jejich funkcionářům, hráčům, trenérům a 

rozhodčím za jejich poctivou práci, kterou vykonali v tomto roce ve 

prospěch stolního tenisu, zároveň přeje jim a jejich rodinným 

příslušníkům příjemné prožití vánočních a novoročních svátků a 

v novém roce 2013 především pevné zdraví a mnoho úspěchů ve stolním 

tenisu i v osobním životě.  

 

 

http://www.pincesobchod.cz/
http://www.yasaka.cz/
http://www.mssst.cz/
http://stis.ping-pong.cz/htm/
http://www.ping-pong.cz/


ZPRÁVY STK MSSST č.04 / 2012-13 

 

Miroslav Henžel – předseda STK MSSST 

 Václava Jiřikovského 165/23; 700 30 Ostrava – Dubina 

 mobil: 724 049 092,  henzel.miroslav@seznam.cz 2 

1. Změny 

1.1.  Oprava tel.čísla 

TJ MSV Studénka – INDERSKÝ Lukáš  tel.:  723 524 635 

 

2. Dlouhodobé soutěže 

2.1. Výsledky dlouhodobých soutěží 

Všechny zveřejněné výsledky dlouhodobých soutěží Moravskoslezského svazu stolního 

tenisu podzimní části jsou schváleny. 

 

Výsledky po podzimní části najdete na stránkách:  
http://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?akt=1&rocnik=2012&oblast=420105 

 

2.2. Tabulky po podzimní části 

Tabulky pro soutěže Moravskoslezského svazu najdete na internetových stránkách ČAST na 

adresách: 
 

DIMU – http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=640&rocnik=2012&oblast=420105  

KSMA - http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=641&rocnik=2012&oblast=420105   

KSMB - http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=642&rocnik=2012&oblast=420105  

KSMC - http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=643&rocnik=2012&oblast=420105  

 

V příloze zasíláme tabulky po podzimní části s vyznačením postupů a sestupů v závislosti na 

sestupech z 3L. V tabulkách jsou vyznačené všechny možné varianty postupů a sestupů. 

Červeně označený list je stav dle aktuálního průběžného stavu tabulky třetí ligy po podzimní 

části. 
 

2.3. Úspěšnost jednotlivců po podzimní části 

Úspěšnost jednotlivců po podzimní části najdete na internetových stránkách ČAST na adrese: 

DIMU  - http://stis.ping-pong.cz/htm/uspesnost.php?id=640&rocnik=2012&oblast=420105  

KSMA - http://stis.ping-pong.cz/htm/uspesnost.php?ct=&id=641&rocnik=2012&oblast=420105  

KSMB - http://stis.ping-pong.cz/htm/uspesnost.php?ct=&id=642&rocnik=2012&oblast=420105  

KSMC - http://stis.ping-pong.cz/htm/uspesnost.php?ct=&id=643&rocnik=2012&oblast=420105  
 

2.4. Kontumace utkání 

TJ Sokol Nová Bělá B – TJ Sokol Kateřinky 9:0wo – družstvo TJ Sokol Kateřinky se 

nedostavilo k mistrovskému utkání 9.kola dne 2.12.2012 se začátkem v 10:00hod. 

Oddíl TJ Sokol Kateřinky se proti zveřejněnému výsledku odvolal s patřičným odůvodněním 

a se všemi náležitostmi k podání odvolání.  

Rozhodnutí STK bude oznámeno zúčastněným družstvům do 31.12.2012 doporučeným 

dopisem. 
  

2.5. Závady v Zápisech o utkání 

KSMA 8.kolo 1.12.2012 

TJ Sokol Ropice – TTC Frýdlant B 9:2 – vrchní rozhodčí p.Kovařík bez licence  neuvedl 

v Zápise o utkání začátek a konec utkání. Porušení SŘ čl. 129. DŮTKA 
 

KSMA 9.kolo 2.12.2012 

TJ TŽ Třinec – TTC Frýdlant B 9:2 – vrchní rozhodčí p. Martynek lic. „C“ neuvedl 

v Zápise o utkání konec utkání. Porušení SŘ čl.129. NAPOMENUTÍ 
 

KSMB 11.kolo 16.12.2012 

http://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?akt=1&rocnik=2012&oblast=420105
http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=640&rocnik=2012&oblast=420105
http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=641&rocnik=2012&oblast=420105
http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=642&rocnik=2012&oblast=420105
http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=643&rocnik=2012&oblast=420105
http://stis.ping-pong.cz/htm/uspesnost.php?id=640&rocnik=2012&oblast=420105
http://stis.ping-pong.cz/htm/uspesnost.php?ct=&id=641&rocnik=2012&oblast=420105
http://stis.ping-pong.cz/htm/uspesnost.php?ct=&id=642&rocnik=2012&oblast=420105
http://stis.ping-pong.cz/htm/uspesnost.php?ct=&id=643&rocnik=2012&oblast=420105
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TTC Ostrava Poruba B – Orel Paskov – vrchní rozhodčí p. Pospíšil lic. „C“ neuvedl 

v Zápise o utkání název soutěže. Porušení SŘ čl.129. NAPOMENUTÍ 
 

2.6. Nenahlášené předběžné výsledky 

KSMA 9.kolo 2/12/2012 

SK Slávia Orlová B – VOKD Karviná-Darkov – družstvo nenahlásilo ani po urgenci 

předběžné výsledky po odehraném kole. Porušení Rozpisu soutěže bod 14.1. Viz POKUTY. 
 

2.7. Porušení Rozpisu soutěže a nereagování na výzvy 

Družstvo TTC Ostrava Poruba B nedodrželo Rozpis soutěže bod 14.4. tím, že nezaslalo 

originál Zápis o utkání s družstvem TJ Sokol Radvanice ze dne 18.11.2012, ve kterém bylo 

uvedeno zranění hráče. Družstvu je udělena pokuta dle SŘ čl.704.02 j) v 50% výši. Viz 

POKUTY.  
 

3. Český pohár 

Dne 30.11.2012 byly uzavřeny přihlášky do I.stupně nemistrovské soutěže tříčlenných družstev 

Český pohár. 

Celkem se přihlásilo 18 družstev ze 14 oddílů a 5 regionů. Rozlosování bylo provedeno dne 

13.12.2012 na VV MSSST. Termíny a rozlosování jsou  součásti Zpráv STK jako příloha. Žlutě 

podbarvená družstva s červeným písmem jsou družstva domácí. 

 

UPOZORŇENÍ: Oddíl TJ MSV Studénka do 31.12.2012 doplní do Adresáře družstev adresu 

hrací místnosti.  
 

4. Pokuty 

PP č. 02/2012-13 

SK Slávia Orlová – nenahlášen předběžný výsledek …………… vyměřená pokuta     100,-Kč 
 

PP č. 03/2012-13 

TTC Ostrava Poruba – nezaslán originál zápis .……………….. vyměřená pokuta    300,-Kč 
 

Splatnost pokuty je do 10.1. 2013. 

Číslo účtu  MSSST: 1765905359 / 0800 

Variabilní symboly:    

SK Slávia Orlová  – 8030080202 

TTC Ostrava Poruba  – 8070360203  

 

 

Přílohy: 

✓ Český pohár – rozlosování, adresář, termíny 

✓ Tabulky soutěží MSSST po podzimní části 

 
 
 
 
V Ostravě dne 22.12. 2012 

 

 

 

 

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  


