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1 )  ZIMNÍ  PŘESTUPNÍ  TERMÍN     :  

 
Připomínáme, že zimní přestupní termín hráčů  je  15. – 31. prosince 2010. 
 
 

 

 

 

Soutěžní  řád   čl.   463.01 

Za každý ohlášený přestup je nutno poukázat svazu, který o přestupu rozhoduje 

přestupní poplatek, který činí za: 
 

a) normální přestup  :  - dospělí  (nar. 31.12. 1991  a starší)    -  400 Kč, 

     - mládež  (nar. 1.1. 1992  a mladší)      -  300 Kč 
 

b) expresní přestup (do 3 pracovních dnů)   :  - dospělí 700 Kč, 

        - mládež 500 Kč. 
 

 

 

Čísla účtu svazových orgánů   : 
 

•    Moravsko slezský  svaz  stolního tenisu     Ostrava  :     č.ú.  000000-1765905359 / 0800          

Adresa :  MSSST – hospodář,  ing. Vladimír  Lesník,  Srbská  261/3;   700 30  Ostrava - Výškovice 
 

 

•    Česká asociace stolního tenisu   (Praha)  :       č.ú.  000000-1735508504 / 0600          
Adresa :  ČAST,   Zátopkova  100/2;       160 17  PRAHA 6 – Strahov 
 

 

Přestupy ke schválení v rámci  MSSST  se  zasílají  na  adresu  předsedy STK  MSSST  p. Miroslava Henžela  :   

 700 30 Ostrava-Dubina; V.Jiřikovského 165/23;  mob.  724 049 092;   e-mail: henzel.miroslav@seznam.cz 

 

POZOR : V příloze zasíláme nový formulář pro registraci !!! (souvislost s Registrem ČAST). 
 

 

 

http://www.pincesobchod.cz/
http://www.yasaka.cz/
mailto:henzel.miroslav@seznam.cz
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2 )  SCHVÁLENÉ  STŘÍDAVÉ  STARTY  ZIMA  2010-11 : 
 
 

Žádáme jednotlivé okresní a městské svazy, pokud budou schvalovat v přestupním termínu 15. – 31. pro-

since 2010 střídavé starty ve svých okresních dlouhodobých soutěžích, aby nejpozději  do 7. ledna 2011 je nahlási-

ly písemně,  telefonicky nebo e-mailem  na před. STK MSSST   – viz ustanovení SŘ čl. 461.07. 
 

Schválené střídavé starty zasílejte na předsedu STK  MSSST  p. Miroslava Henžela  :   

 700 30 Ostrava-Dubina; V.Jiřikovského 165/23;     mob.  724 049 092;   e-mail: henzel.miroslav@seznam.cz 

 

 

 

3 )  ZPRÁVY  z  STK  : 

 

Dne 26.listopadu (podáno 12.11.2010 otisk poštovního razítka) byla na adresu předsedy STK  MSSST do-

ručena námitka „k rozhodnutí SKT svazu s kontumací utkání Slovan VOKD Karviná Lázně Darkov A – 

Slezan Frýdek Místek B“. 

 

Komise STK se námitkou nezabývala (viz čl. 114.05 SŘ), a to z důvodů, že nebyl dodržen čl. 114.03 SŘ 

(námitky v dlouhodobých soutěží je možno podat do 5 dnů po sehraném utkání) a čl. 114.04 bod a (opis námitek 

musí být zaslán doporučeně soupeři, který je povinen se  k námitce do 7 dnů vyjádřit). 

 

Oddíl Slovan VOKD Karviná-Lázně Darkov A  nedodržel povinnosti pořadatele SŘ čl. 336 bod c) (nezajiš-

tění herny k mistrovskému utkání), čímž hrubě porušil SŘ a byl potrestán dle čl.334.03 SŘ. 

 

 

 

4 )  ŠKOLENÍ  A   DOŠKOLENÍ   ROZHODČÍCH  A TRENÉRŮ  lic. C     ::  

 

Komise  rozhodčích KR  MSSST  spolu s OSST Opava bude pořádat 15.ledna 2010 školení a doškolení 

rozhodčích lic. C. Vedoucí školení je pan Pavlínek Ivo tel : 603 753 939 otu@otu.cz  

VV ČAST schválil Směrnici ČAST č. 2/2010 ke stanovení požadavků pro udělování licencí rozhodčích 

stolního tenisu, osnov školení a seminářů. V příloze Vám ji zasílám Směrnici ČAST č.2/2010. 

Jedná se o technickou novelu dolaďující platnost licencí s koncem soutěžní sezóny a reagující na vytvoření elektro-

nického registru. Přibyl článek č. V - kde jsou uvedeny doporučené odměny školitelům - je ve stejném znění jako 

ve Směrnici o vzdělávání trenérů. Změny jsou šedě podbarvené. 

Současně končí platnost Směrnice ČAST č.3/2006. 

Tímto žádám okresní organizační pracovníky o předání této informace svým klubům. 

Přihlášky odevzdejte do 31.prosince 2010 na Ing.Spevák Juraj MBA tel. 606 607 784 nebo 

spevak.juraj@gmail.com. 

 

Školení 

Kdy : 15.1.2010 

Kde : Zasedací místnost OS ČSTV Opava, Vodárenská 2736/18, 747 07, Opava   

Začátek : od 8.00 do 19.00 hod 

Lektor : pan Jiří Olbricht 

Vzít sebou : fotografie (běžná velikost na OP) + peníze na poplatky + vědomosti 

 

Doškolení 

Kdy : 15.1.2010 

Kde : herna KST Slezan Opava, B.Němcové 20, 746 01,  Opava 

Začátek : od 10.00 do 13.00 hod 

Lektor : Ing. Vladimír Lesník 

Vzít sebou : průkazy rozhodčích + peníze na poplatky + vědomosti 
 
 

 

 

mailto:henzel.miroslav@seznam.cz
mailto:otu@otu.cz
mailto:spevak.juraj@gmail.com
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5 )  ČESKÝ  POHÁR – I.stupeň MSSST  2010-11 :  

 

Do I. stupně nemistrovské soutěže tříčlenných družstev Českého poháru se přihlásilo celkem 18 družstev 

z okresních a krajských soutěží.  

 

Termíny a začátky utkání : 

 

➢ Předkolo:       22. 01. 2011  v 17.00 hod 

➢ 1. kolo:     05. 02. 2011 v 17.00 hod 

➢ 2.kolo:     19. 02. 2011 v 17.00 hod 

➢ Finále:      19. 03. 2011 v 17.00 hod 

 

V příloze zasíláme rozpis a rozlosování pro I.stupeň Českého poháru  MSSST  2010-/11.  

 

Případné změny zasílejte na předsedu STK  MSSST  p. Miroslava Henžela  :   

 700 30 Ostrava-Dubina; V.Jiřikovského 165/23;      mob.  724 049 092;   e-mail: henzel.miroslav@seznam.cz 

 

 

 

6 )  ZPRÁVY  Z  ČAST  :  

 

 

6.1. Mistrovství ČR mužů a žen jednotlivců 2011 – právo startu 
(zpráva VV) 
 

Mistrovství ČR jednotlivců mužů a žen bude uspořádáno v Praze ve dnech 4.- 5.3.2011. 

 

Právo startu v hlavní soutěži budou mít 

-  32 mužů a 16 žen - nejvýše zařazených na žebříčku pro MČR z přihlášených hráčů,  

-  16 mužů a 8 žen z kvalifikace. 

 

Právo startu v kvalifikaci budou  mít  

-  hráči zařazení na žebříčku pro MČR - do 100. místa mužů a 50. místa žen - pokud nebudou zařazeni přímo do 

hlavní soutěže, 

-  hráči zařazení do základů družstev EL a 1.ligy mužů i žen - pokud nebudou zařazeni přímo do hl.soutěže, 

-  hráči podle nominací KSST v těchto počtech :  

 muži PH 12, SČ 6, JČ 6, PN 4, KV 2, UL 4, LI 6, HK 4, PA 2, VY 2, JM 10, OL 4, MS 8, ZL 6, 

 ženy PH 9, SČ 2, JČ 2, PN 4, KV 1, UL 4, LI 2, HK 3, PA 6, VY 4, JM 9, OL 3, MS 1, ZL 1. 

 

 

6.2  Školení trenérů licence B 
(zpráva TMK) 
 

TMK vypisuje pro rok 2011 nový cyklus školení trenérů licence B. 

 

Školení bude uspořádáno podle Směrnice ČAST č. 3 / 2008 

- obecná část  - 17.- 20.2.2011 na FTVS – viz příloha 

- speciální část  - v rozsahu 115 hodin - 1.část (duben-červen), 2.část (srpen-září) – mezi oběma částmi musí 

   frekventanti zpracovat závěrečnou zprávu a v druhé části složit závěrečnou zkoušku. 

 

Minimální počet přihlášených účastníků je 15. 

Cena za 1.část na FTVS  2.650 Kč, za speciální část cca 5.000 Kč podle počtu účastníků. 

Zájemci se mohou přihlásit do 31.12.2010 na adresy marta.novotna@iex.cz a chyba@cstv.cz  

 

 

 

 

 

 

mailto:henzel.miroslav@seznam.cz
mailto:marta.novotna@iex.cz
mailto:chyba@cstv.cz
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7 )  ZPRÁVY  REGISTRAČNÍ  KOMISE  :  

 

V krátkosti a chronologicky Vám zasílám informace ohledně centrálního registru ČÁST. Nejdříve přišel 

dopis krajským předsedům svazů. 

 

 

7.1. Dopis krajským předsedům svazů  
 

Vážení předsedové krajských svazů,  

po té co jste byli svědky nadějného rozběhnutí moderně pojaté evidence hráčů a funkcionářů naší asociace, došlo 

k nečekanému kolapsu systému, který zapříčinily výhružky soudním sporem s provozovatelem Registru ČAST. 

Ačkoliv jsme se snažili dotyčnému vysvětlit, že naše počínání není v rozporu se zákonem č.101 o ochraně osobních 

údajů, nepodařilo se nám jeho postoj změnit.  

Museli jsme proto přijmout několik preventivních opatření, abychom autora aplikace registru zbavili jakékoliv od-

povědnosti z této činnosti a tedy dalších možných ataků jednotlivců. Po osobní návštěvě ÚOOÚ , jsme usoudili, 

ačkoliv to po nás tento úřad nepožadoval, že pro zcela nepochybné zajištění užívání všech osobních údajů 

v Registru ČAST a to včetně fotografie a Rodného čísla, požádáme vaším prostřednictvím a prostřednictvím vašich 

Regionálních svazů o spolupráci všechny oddíly naší asociace.  

Oddíly pořídí při nejbližší možné příležitosti zápis, jehož součástí bude níže uvedený „Tiskopis – Souhlas s osob-

ními údaji “ , která obsahuje souhlas členů s užitím jejich osobních údajů a jeho způsob a účel a to včetně fotografií 

a RČ. Název listiny lze libovolně upravit. Kopie těchto prohlášení oddíly odešlou vaším prostřednictvím na sekreta-

riát ČAST. Pro přihlášky nových členů oddílů v rámci ČAST jsou formuláře těchto přihlášek upraveny tak, aby 

nebylo nutné tyto listiny opakovaně aktualizovat.  

V rámci této kampaně by bylo dobré informovat kluby, respektive jim zdůraznit, že nositelem této odpovědnosti 

jsou především oni a v jejich vlastním zájmu je mít tuto agendu v pořádku a ochraňovat tak vlastní existenci proti 

možným útokům jednotlivců a to i bez ohledu na existenci Registru. 

Je mi nesmírně líto a mrzí mne, že jsem takto podcenil možnosti individuálního prosazení kontraproduktivního 

názoru na činnost našeho společenství a tím vám všem způsobil nemalé starosti a určitě i rozmrzení nad komplika-

cemi způsobené nefunkčností Registru ČAST jako jednoho ze  základních nástrojů fungování ČAST. Bohužel, 

taková je realita a věřím, že toto opatření zabrání dalším možným problémům a nebude již vaše činnost opětovně 

omezována a komplikována. Taktéž jsem přesvědčen , že postupem času dojde k rozvoji tohoto nástroje, který byl 

původně očekáván a má přispět k zlepšení a zjednodušení náročné funkcionářské činnosti. 

 

Děkuji vám za vaší ochotu a vstřícnost.   

Stanislav Dolejší 

Předseda Registrační komise 

Člen VV ČAST 

sdolejsi@seznam.cz 

602446291 

 

V návaznosti  na to vydala registrační komise pokyny pro opětovné spuštění Registru ČAST. 

 
7.2. Pokyn pro postup při opětovném spouštění Registru ČAST. 

 

Nezbytnou podmínkou pro zpřístupnění údajů v Registru ČAST příslušným správcům, je získání zaslaných listin se 

souhlasem osob se zpracováním osobních údajů v plném znění podle zák.101/2000 sb. 

 

Před spuštěním Registru byla odebrána veškerá původní oprávnění správcům oddílů. Tato oprávnění mohou být 

obnovena za následujících podmínek. Oprávnění oddílům spravuje a zodpovídá za ně příslušný správce Registru. 

 

Jakmile správce Registru obdrží z oddílu listinu s podepsaným souhlasem se zpracováním OÚ , povolí přístup 

k těmto údajům hráčů danému oddílu.  

 

Tyto souhlasy je nutné archivovat do doby obnovy registrace člena oddílu ČAST. Získané listiny příslušné svazy 

zpravující Registr ČAST zašlou k archivaci na sekretariát ČAST, tam budou uloženy po dobu 6 let, kdy bude hráči 

buď obnovena registrace a nebo budou jeho osobní údaje včetně fotografie z Registru nevratně vymazány. 

Kopie těchto listin doporučujeme uchovávat i v příslušném oddíle jako ochranu příslušného funkcionáře oddílu.   

 

mailto:sdolejsi@seznam.cz
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V dalším období budou archivovány žádosti hráčů o obnovu registrace nebo zřízení nové, do doby jejího skončení. 

Nejdéle opět po dobu 6 let.  
 

Součástí změn, je i bezpodmínečné a výlučné používání „nových“ formulářů pro přihlášku k Registraci 

v oddílu ČAST.  To znamená skartaci všech formulářů , které jste pro tuto činnost do této chvíle využívali.  

 

Příslušné orgány svazů písemně pověří svého správce Registru ČAST a toto pověření zašlou na předsedu Regis-

trační komise.   

 

Příslušné orgány oddílů písemně pověří svého správce Registru ČAST a toto pověření zašlou příslušnému svazo-

vému správci Registru ČAST.  

 

Jakýkoliv správce Registru ČAST musí být členem ČAST. 

 

Termín nového spuštění Registru ČAST nejpozději 1.12.2010 , přesné datum bude oznámeno na webových strán-

kách ČÁST www.ping-pong.cz. 

 

Stanislav Dolejší 

Předseda Registrační komise 

Člen VV ČAST 

sdolejsi@seznam.cz 

602446291 
 

 

No a tady jsou již první informace ohledně spuštění registru ČAST. 

 

7.3. Registr ČAST 
 

Před několika dny byl opět spuštěn Registr ČAST. Na rozdíl od minulého spuštění jej najdete na nové adrese a to 

registr.ping-pong.cz . Proti stavu, který jste znali, došlo jen k malým změnám, kterých si většina z vás možná ani 

nevšimne. Samozřejmě až na vzhled, ten byl upraven tak, aby zapadal do celkové koncepce webu ČAST. 

Další informace najdete v článku na webu  http://www.ping-pong.cz/index.php?id=1734 a dále na stránce Registru 

ČAST. 
 

7.4. Formuláře na registrování , přestupy a střídavé starty 

  

V příloze zasíláme tiskopis přihlášky k registraci a na hlášení přestupů a střídavých startů. 

Pouze tyto formuláře je možno používat, na starých nebude prováděno zaregistrování, ani schváleny přestupy nebo 

střídavé starty. 
 

7.5. Platnost registrace 
 

VV ČAST schválil prodloužení platnosti všech registrací, jejichž platnost měla končit 31.12.2010, do  

15. 5. 2011. 

Do RP v „papírovém“ provedení se tato změna nezaznamenává, platí automaticky. 
 

7.6. Přestupy a střídavé starty – zimní přestupní termín 

 

Žádáme KSST o nahlášení všech schválených i neschválených přestupů a střídavých startů ze zimního přestupního 

termínu ve svém kraji (i v regionech) do 15.1.2011 na adresy :  registracnikomise@ping-pong.cz a 

v.drozda@volny.cz . 
 

7.7. Návaznost  Přestupních řádů 
  

V současné době platí Přestupní řád = kapitola 4., oddíl B Soutěžního řádu platného od 25.9.2007. 

Od 15.5.2011 vstoupí platnost nový „Přestupní řád“, rozeslaný do oddílů jako příloha Zpráv č. 44 / 2009-10, který 

je i na webových stránkách ČAST. 

 

Protože ustanovení těchto PŘ v některých případech na sebe termínově nenavazuje, vydáváme tato přechodná usta-

novení : 

 

http://www.ping-pong.cz/
mailto:sdolejsi@seznam.cz
http://registr.ping-pong.cz/
http://www.ping-pong.cz/index.php?id=1734
mailto:registracnikomise@ping-pong.cz
mailto:v.drozda@volny.cz
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a/  Přestupy podané v zimním přestupním termínu 2010, které nebudou schválené pro nesouhlas  

 mateřského oddílu, budou po 15.5.2011 posuzovány podle nového PŘ čl. 451.3 s tím, že lhůta na podání  

 dalšího přestupu poběží od 1.1.2011. 

 

b/ Avíza podaná podle stávajícího PŘ v termínu 1.- 31.3.2011, budou po 15.5.2011 z hlediska lhůty podle  

 čl. 451.3 nového PŘ posuzovaná jako přestup podaný bez souhlasu mateřského oddílu 31.3.2011. 

 

c/  Přestupy s návratem – termíny na ukončení „přestupu s návratem“ schválené podle stávajícího PŘ  

 (návrat do 2  let) zůstávají v platnosti podle zveřejněného schválení - převádí se i do doby, až bude platit  

 nový PŘ (tj.  maximálně do 30.6.2012). 

 

 

Na základě těchto informací vyplývá pro nás v MSSST toto : 

 

1, Okresní, regionální  a městské svazy předají tyto informace svým klubům. 

 

2, Předsedové okresních, regionálních a městských svazů zašlou pověření správce registru v daném okrese 

(převážně je to před. STK daného okresu) na předsedu registrační komise (pan Stanislav Dolejší). 

  

3, Oddíly a kluby vyplní tiskopis „Osobní údaje“ a zašlou na správce registru v daném okrese (převážně je 

to před. STK daného okresu). Tiskopis – Osobní údaje – jedná se souhlasné stanovisko jednotlivých členů 

oddílů a klubů s nakládáním osobních údajů pro účely centrálního registru ČÁST.  

 

4, Správci registru daného okresu zašlou všechny podepsané tiskopisy oddílů a klubů v papírové formě na 

sekretarát ČÁST (pan Karel Chyba) a kopie v el.podobě zašlou na předsedu registrační komise (pan Stani-

slav Dolejší). Poté jim budou udělena práva na správce registru jednotlivých okresů. 

 

5, Následně správci registru jednotlivých okresů (převážně je to před.STK daného okresu) uvolní práva 

správcům registru oddílům a klubům.  

 

Pozn. V případě, že kluby nebo oddíly neví nebo nemůžou si vzpomenout  koho zaevidovaly v registru, tak  

mohou požádat před.STK Miroslava Henžela o zaslání sjetiny. Podle této sjetiny mohou vypsat tiskopis 

„Souhlas s osobními údaji“.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

P Ř Í L O H Y   : 

•  Registrační formulář (nový) 

•  Souhlas s osobními údaji 

•  Rozpis KP mládeže 2011 družstev 

•  Rozpis KP dospělých 2011 jednotlivců 

•  Rozpis ČP MSSST 21.ročník 1 stupeň 

•  Rozlosování ČP MSSST 21.ročník 1 stupeň 

•  Směrnice č. 2 2010 - Rozhodčí 

 

 


