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MoravskoSlezský  Svaz  Stolního  Tenisu   v  Ostravě 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Z P R A V O D A J      č.  1 /  2010 – 11 
 

 

Zpravodaj č. 2 vyjde v polovině července 2010. 

 

 

www.pincesobchod.cz                                                                                            www.yasaka.cz 
 

          
 

 

 

 

 

Zahajujeme novou  sezónu  
 

Zdravíme co nejsrdečněji všechny ping-pongáře v moravskoslezském kraji, v nové sezóně 2010 – 11. Je to 

tak, ani jsme se nenadáli a nová sezóna je za dveřmi. Přejeme Vám co nejlepší sportovní výsledky a veselé zážitky 

jak na stolech zelených, tak i mimo ně. V letošní sezóně budeme nadále pokračovat ve výsledkovém servisu na 

serveru pinec.info. Pokusíme se rozjet nové oficiální webové stránky MSSST. Doufáme, že i v letošní sezóně bu-

deme úspěšní při zajišťování všech činností ve VV MSSST. Věříme, že budou opět plně obsazené soutěže a to díky 

Vám, kteří máte chuť hrát stolní tenis a přitom si i trochu zasoutěžit.  

 

 

 

 

 

1 ) VÝKONNÝ VÝBOR  MSSST   :  
 

 

 

předseda výkonného výboru  
 

jiri.olbricht@volny.cz 

OLBRICHT  Jiří 

739 32 Vratimov, Ovocná 13 / 855 
 603 985 431 

hospodář a místopředseda    
 

   lesnik.vladimir@homecity.cz 

LESNÍK Vladimír, ing. 

700 30 Ostrava – Výškovice, Srbská 261/3 
 604 476 030 

 

předseda sportovně technické komise 
 

  henzel.miroslav@netopyr.net 

HENŽEL Miroslav 

700 30 Ostrava–Dubina, V.Jiřikovského 165/23 
 724 049 092 

předseda  komise mládeže 
 

  obednar@email.cz 

BEDNÁŘ Otakar 

736 01 Havířov, K.Světlé 20/1361 
 728 289 326 

předseda komise trenérsko metodické 

a rozhodčích   
 

   otu@otu.cz 

PAVLÍNEK Ivo 

716 00 Ostrava - Radvanice, Za šachtou 3/33 
 603 753 939 

 

sekretář  
 

petr.molinek@siemens.com 
MOLINEK  Petr, ing. 

744 01 Frenštát p.R., Dolní 439 
 736 712 665 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.pincesobchod.cz/
http://www.yasaka.cz/
mailto:jiri.olbricht@volny.cz
mailto:lesnik.vladimir@homecity.cz
mailto:henzel.miroslav@netopyr.net
mailto:obednar@email.cz
mailto:otu@otu.cz
mailto:petr.molinek@siemens.com
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2 ) REVIZNÍ  KOMISE  MSSST   :  
 

 
 

 

předseda revizní komise  
 

okres Opava 

Ing. PELECH  Zdeněk 

 
 724 233 709 

člen revizní komise    
 

okres Ostrava 
Ing. VAVREČKA  Radomír 

 
 605 268 096 

člen revizní komise    
 

okres Karviná 
BAJTEK  Jiří 

 
 732 100 591 

člen revizní komise    
 

okres Frýdek - Místek 
VALENTA  Miloslav 

 
 733 584 017 

člen revizní komise    
 

okres Nový Jičín 
TAKÁČ  Roman 

 
 604 476 030 

 
 

 

 

 

 

3 )  DLOUHODOBÉ   MISTROVSKÉ  SOUTĚŽE     2010 - 11    :  
 

 

 

3.1.   Přihlášky   do  dlouhodobých   soutěží  2010 - 11    : 
 

 V příloze zasíláme přihlášku do dlouhodobých soutěží, kterou je nutno zaslat nejpozději do 25. července 2010, 

na adresu předseda STK MSSST p. Miroslav Henžel. Přihlášky jsou přijímány pouze v písemné formě.  
 

Společně s přihláškou je nutno zaslat : 

 

•  fotokopii potvrzení o zaplacení vkladu do soutěže,  

 

•  potvrzení písemný rozměrový nákres herny, včetně hracího prostoru pro každý stůl,  

Poznámka :  rozměrový nákres herny, tj. včetně hracího prostoru pro každý stůl, je povinen zaslat každý oddíl 

stolního tenisu, který bude hrát krajské dlouhodobé soutěže 2010-11 Tiskopis. Potvrzení o schválení hrací míst-

nosti“ potvrzený předsedou STK v roce 2009 a později platí i nadále, pokud nebyl časově omezen a nedošlo-li 

k jeho změnám. Pro nové oddíly, případně potřebu nového schválení je formulář součásti Zpravodaje č.1.  

 

•   seznam trenérů a rozhodčích.  
  

Informujeme, že do dlouhodobých soutěží budou přijata pouze družstva, jež mají vyrovnány finanční závazky (po-

kuty) vůči MSSST i z minulých sezón.  

Družstva nepřihlášená ve stanoveném termínu ztrácejí nárok na start v mistrovské soutěži !!! Doporučujeme podat 

přihlášky v předstihu. 

V příloze zasíláme seznam oddílů, klubů s právem staru v krajských dlouhodobých soutěží MSSST pro sezónu 

2010-11.  
 

 

  

3.2.  Vklady do dlouhodobých soutěží   :  
 

  VV MSSST rozhodl o výši zaplacení startovního poplatku za soutěž v krajských dlouhodobých mistrov-

ských soutěžích :    

 

• DIVIZE Mužů :   600 Kč za 1 družstvo   

• DIVIZE  Ženy :   bez  vkladu  

• KRAJSKÁ  SOUTĚŽ  MUŽŮ :   400  Kč  za  1  družstvo  
 

 

Startovní poplatek za soutěž uhraďte bezhotovostním stykem nebo poštovní poukázkou MSSST, popř. přímo v ČS. 

spořitelně u oddílů s vlastním účtem u Čs. spořitelny. Číslo našeho účtu: 
 

účet MSSST č. 1765905359 / 0800 u České spořitelny  a.s.  Ostrava – Výškovice. 
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Adresa majitele účtu : MSSST – hospodář,  ing. Vladimír Lesník, Srbská 261/3, 700 30 Ostrava - Výškovice 
 

Poznámka :  Veškeré platby vůči MSSST se provádějí bez zaslaných poštovních poukázek ze strany MSSST (tj. 

např. uhrazení pokut, startovního poplatku za soutěž).  
 

 

Kopie dokladu o zaplacení vkladu přiložte k přihlášce do dlouhodobých soutěží – je nutno uvádět  :  
 

▪ Variabilní symbol  = evidenční číslo oddílu dle seznamu vypracovaného ČAST (seznam je zasílán v příloze) 

 

▪ Specifický symbol      
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  Zasílání  zpráv   MSSST    : 

 

  Připomínáme všem oddílům, klubům a okresním, regionálním a městským svazům stolního tenisu, že 

zasílání Zpráv MSSST bude tak jako v předchozí sezóně výhradně v elektronické podobě. V přihlášce do 

soutěže uvedou oddíly svou e-mailovou adresu, lze zasílat i na více elektronických adres pro každý přihlášený 

oddíl – nutno toto uvést v přihlášce. Žádáme oddíly, kluby a OSST, RSST, MěSST nechť v předstihu si zajistí  

možnost používání a přístup k e-mailu. Žádáme o pečlivé a přesné uvedení znění e-mailové adresy – především 

nezapomenout uvést tečku v adrese, pokud je v jejím znění – předejde tím možným následujícím problémům se 

zasíláním zpráv. 
 

 

3.4.   Seznam trenérů a  rozhodčích      :     
 

Společně s přihláškou do soutěže je nutno zaslat seznam trenérů a  rozhodčích s platnou licenci. Oddíly a kluby 

musí splňovat počty trenérů a rozhodčích dle SŘ, včetně platnosti licencí. 
Soutěžní  řád   čl.  322.01 

Přihlášená družstva mužů nebo žen, která mají startovat v  krajské  soutěži, musí splňovat  tyto podmínky: 

a) Oddíl (klub) musí mít kvalifikované trenéry: 

- pro jedno nebo více družstev v přeboru kraje: trenéra s licencí nejméně C, 

Trenéři musí být členy ČAST a uvedeni na evidenčním seznamu pouze jednoho oddílu (klubu) pro příslušné obdo-

bí. 

b) Oddíl (klub) musí mít kvalifikované rozhodčí: 

- pro účast jednoho družstva v přeboru kraje: dva rozhodčí s licencí nejméně C, 

- pro účast dvou nebo více družstev v přeboru kraje: tři rozhodčí s licencí nejméně C, 

Rozhodčí musí být členy ČAST a uvedeni na evidenčním seznamu pouze jednoho oddílu (klubu) pro příslušné ob-

dobí. Rozhodčí může vykonávat činnost pro jiný oddíl, než je evidován, při splnění podmínek stanovených komisí 

rozhodčích svazu, který řídí příslušnou soutěž. 

 

3.5.   Rozpis dlouhodobých krajských soutěží      :     
V příloze zasíláme rozpis dlouhodobých krajských soutěží dospělých MSSST pro sezónu 2010-11.  

 

 

 

4 )  PŘESTUPY LÉTO 2010  :  

 

 

Přestupní termín je od 15.5. 2010 – 15.7.2010.  

 

Přestupní poplatek činí   400 Kč u dospělých a 300 Kč u mládeže (nar. 1.1. 1993  a mladší) - zasílá se poštovní 

poukázkou schvalujícími orgánu. Je třeba nezapomenout zároveň zaslat vyplněnou přihlášku k registraci, foto 

hráče, původní registrační průkaz a doklad o zaplacení přestupního poplatku.  

Přestupující hráč musí mít uhrazen evidenční poplatek 200 Kč (dospělí) nebo 100 Kč (mládež nar. 1.1.1992 a 

mladší) za sezónu 2009-10, viz ustanovení SŘ čl. 450 a 409.09.  Je nutno uvést i evidenční číslo oddílu dle sezna-

mu vypracovaného ČAST.    

 

01 Registrační  poplatky 

02 Pokuta 

03 Vklad do dlouhodobých soutěží 

04 Přestupní poplatek 

05 Převod  soutěže 

06 Odklad 
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Přestupy v rámci OSST, RSST, MěSST se zasílají na adresy příslušných svazů.  

 

Přestupy v rámci MSSST se zasílají na adresu  

předseda STK MSSST p. Miroslav Henžel.  

V.Jiřikovského 165/23 

700 30 Ostrava–Dubina, 
 724 049 092.  

Účet  MSSST svazu   :   000000-1765905359 / 0800 

Adresa majitele účtu : hospodář,  ing. Vladimír Lesník, Srbská 261/3, 700 30 Ostrava - Výškovice 

 

 

Přestupy v rámci ČAST se zasílají na adresu  

Sekretariát ČAST p. Karel Chyba.  

p.př. 40,  Zátopkova 100 / 2 

160 17 Praha 6 

  220 511 030,       

Účet  svazu   :   000000-1735508504 / 0600 

Adresa majitele účtu : ČAST, p.př.40, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 

 

 

V příloze Vám zasíláme formulář přihlášku k registraci a přestup, Ekonomická pravidla ČÁST + číselník klubů 

ČAST.   
 

 

 

5 )  HODNOCENÍ  AKTIVNÍ  MLÁDEŽE MSSST 2009-10 ::  
 

 

V příloze zasíláme dotazníky pro vyhodnocení aktivní mládeže MSSST za sezónu 2009-10.  Vyplněný dotazník 

musí být zaslán nejpozději  do 15. července 2010. na adresu předseda KM MSSST  p. Otakar Bednář.  
 

 

 

6 )  VĚKOVÉ  HRANICE  MLÁDEŽE  PRO  SEZÓNU   2010 -11    :  
 

 
 

Věkové kategorie pro sezónu 2010 / 2011   : 

• dorost:           narozeni  1.1. 1993 a mladší  

• starší žactvo:    narozeni  1.1. 1996 a mladší  

• mladší žactvo:      narozeni  1.1. 1998 a mladší  

• nejmladší žactvo: narozeni  1.1. 2000 a mladší 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 )  INFORMACE  Z  ČAST   :  
 

 

7.1. Žebříčky mužů a žen ČR za sezónu 2009/10 
 

VV ČAST schválil žebříčky mužů a žen za sezónu 2009/10. 

Žebříčky jsou v příloze tohoto Zpravodaje. 

 
7.2. Registrační komise ČAST 
 

VV ČAST ustanovil registrační komisi ve složení : 

Předseda  : Dolejší Stanislav ( Na Svobodném 30, 280 02 Kolín VI, tel. 602 446 291, sdolejsi@seznam.cz ) 

Členové : Šafařík Jan  ( tel. 604 255 037,  JSafarik@seznam.cz ) 

   Chyba Karel ( tel. 602 335 445, 233 355 244, chyba@cstv.cz ). 

 

mailto:sdolejsi@seznam.cz
mailto:JSafarik@seznam.cz
mailto:chyba@cstv.cz
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7.3. Český pohár 
 

7.3.1. Postupující z I. stupně 20.ročníku ČP 

 

Muži :  SČ SKC Zruč n.S TENNISLINE, Sokol Králův Dvůr C 

 PN Slavoj Stod, Dioss Nýřany 

 KV Jiskra Aš, Start Karlovy Vary 

 UL TJ Krupka, Mondi Štětí 

 LI  Loko DEPO Liberec, Jiskra Raspenava */ 

 HK Tatran Hostinné, Sokol Třebechovice p.O. (2.Vrchlabí /lig.družstvo/) 

 PA Sokol Chrudim, Sokol Borová 

 VY Jiskra Havlíčkův Brod, TJ Chmelná 

 OL SK Přerov B, Sokol Kojetín 

 MS SK Svinov */, TJ Frenštát p.R. 

 ZL TJ Bystřice p.H., Slavia Kroměříž 

 JČ bez zájmu o účast v II.stupni 

 JM nehráno 

 PH nepodána zpráva 

 

Ženy :  SČ Sokol Sadská, Viktoria Radim 

 HK Vršovan Voděrady B, Sokol Česká Skalice 

 

Pozn. : a/  Postupující z kraje LI (J.Raspenava) a MS (SK Svinov) byli 2009/10 nebo budou 2010/11 

  účastníkem 3.ligy – z kraje je možnost přihlášení dalšího družstva. 

 b/ Pokud v krajích neproběhl I.stupeň 20.ročníku ČP (např. pro malý počet přihlášek), mohou KSST  

  svá postupující družstva nominovat. 

 

7.3.2. II. stupeň 20. ročníku ČP 

 

Rozpis II. stupně 20.ročníku ČP rozesíláme v příloze. 

Přihlášky jsou do 20.8.2010 – viz rozpis (formulář přihlášky je součásti tohoto Zpravodaje). 

 

7.3.3. ČP - 21. ročník 2010/11 

 

Rámcový rozpis 21.ročníku ČR rozesíláme v příloze. 

I. stupeň pořádají KSST v sezóně 2010/11. 

II. stupeň pořádá ČAST v 2. pololetí 2011 – viz rámcový rozpis. 

 

 

7.4. Diskuze k registracím a přestupům léto 2010 
 

Na četné dotazy k problematice nového způsobu práce s registracemi můžeme poskytnout alespoň některé informa-

ce. Vzhledem ke složitosti změn a rozšíření funkcí v budoucím IS pro stolní tenis bude nový Registr spuštěn až 

15.7.2010 .  

V současné době je k dispozici „stará“ verze registru na www.pinec.info , kde jednotlivé svazy provádějí aktualiza-

ci záznamů o hráčích v jednotlivých regionech. V této době není umožněn přístup jednotlivým klubům a hráčům k 

použití.  

Popis práce s novým Registrem bude vydán v krátké době před jeho spuštění cca 10.7.  

V současnosti je možné uvést odpověď na nejčastější dotaz ohledně fotografií v budoucí evidenci. Fotografie musí 

mít tyto parametry: format JPG , rozměr min. 185x240 pixelů , velikost do 50 kB . Fotografii nejlépe pořídit digi-

tálním fotoaparátem nebo mobilem. Skenované fotky použít jen v případě nouze(nízká kvalita pro tisk). Fotky lze 

upravit například v tomto jednoduchém volně šiřitelném programu . 

Dále se dotazy týkají postupu při současných přestupech. Jelikož stále platí stejný Přestupní řád , postupuje se při 

přestupu stále stejně jako doposud. Nejvíce se zajímáte o vydání nového RP. Jsou možné oba postupy. Kdo již ne-

stojí o to mít vystaven RP tak jak byl doposud, nebude k tomu již nucen, pouze pošle všechny vyplněné a potvrzené 

formuláře příslušnému svazu, kde sdělí svůj zájem o vystavení pouze elektronického RP v Registru a zašle fotogra-

http://www.pinec.info/
http://ftp.stahuj.cz/dl/00715669cc32f04226e552431aaef70a/4c2873ba/stahuj/download/software/secured/j/jpeg-resampler/4.7/JpegResampler.exe
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fii požadovaných parametrů na email prestupy@ping-pong.cz . Pro identifikaci je třeba soubor pojmenovat jme-

no_prijmen_roknarození_oddíl.jpg (příklad josef_novak_2001_spartapraha.jpg ) Po spuštění Registru bude tato 

nová registrace zanesena.  

Těm, kdo si fotku pošlou , bude vystaven papírový RP s platností 5let. Tento je ovšem nezbavuje povinnosti mít 

registraci i v Registru ČAST s fotografií.  

Další dotazy směřují k Evidenčním seznamům. I zde je možný dvojí postup. Buď využít loňský formulář vytvořený 

v Excelu a nebo vyčkat do 15.7. a poté provést vytvoření Evidenčního seznamu v Registru ČAST. Pokud příslušný 

svaz nestihne aktualizovat seznamy hráčů v Registru , bude nutné použít Excelovský formulář nebo se domluvit na 

postupu se svým svazem.  

Zde upozorňuji všechny na změnu postupu v této agendě. Primárním správcem se podle nového Registračního řádu 

staly krajské svazy, které se ovšem mohli dohodnout se svými RSST na podstoupení k nim (tak jak to bylo dopo-

sud). Znamená to tedy, že je třeba se na postup informovat u svého krajského nebo regionálního svazu. Týká se to 

jak odevzdávání ES , tak placení evidenčních poplatků. 

Před spuštěním Registru zde očekávejte "kuchařku" pro práci s novým systémem. Tento bod 7.4. berte prosím 

s rezervou. Opravdu počkejte až bude vydán návod pro práci s novým systémem.. 
 

 

 

8 )  OSTATNÍ   INFORMACE   :  
 

 

Centrální registr se stává základní plat formou, přes kterou budou oddíly řešit záležitosti kolem regis-

trace, přestupů, evidenčních seznamů a dalších sportovně-technických dokladů. 

 Na základě schválení registračního řádu VV MSSST rozhodl, že pověřuje regionální,okresní a městské 

svazy vedením agendy registru a evidenčních poplatků. V příštím Zpravodaji budou vydány podrobné in-

formace jak postupovat při zahájení činnosti registru před sezónou 2010-2011 z důvodu zajištění hladkého 

přechodu na nový systém. 

 
  

 

 

 

        Jiří    O L B R I C H T    v.r.                                           Petr  M O L I N E K   v.r. 
              předseda    MSSST                                    sekretář  MSSST  

 

 

 

 

P Ř Í L O H Y   : 

•  Přihláška dlouhodobých soutěží   

•  Seznam oddílů, klubů s právem účasti soutěží   

•  Soupiska družstva 

•  Soupiska trenérů a rozhodčích  

•  Schválení hrací místnosti 

•  Číselník oddílů  ČAST  

•  Přihláška k registraci a přestup 

•  Dotazník pro vyhodnocení aktivní mládeže  
•  Seznam Trenérů a Rozhodčích   

•  Rozpisy ČP 20 a 21.ročníků 

•  Žebříčky ČR muži a ženy 2009-10 

•  Zápis o utkání 

•  Rozpis KDS MSSST 2010-11 

 

mailto:prestupy@ping-pong.cz

