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Zahajujeme novou  sezónu  
 

Zdravíme co nejsrdečněji všechny ping-pongáře v moravskoslezském kraji, v nové sezóně 2012 – 13. Je to 

tak, ani jsme se nenadáli a nová sezóna je za dveřmi. Letos bude pozměněn systém dlouhodobých soutěží mužů, tak 

doufejme, že to bude ku prospěchu věci. Přejeme Vám co nejlepší sportovní výsledky a veselé zážitky jak na sto-

lech zelených, tak i mimo ně. Doufáme, že i v letošní sezóně budeme 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 
 734 362 845 

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@seznam.cz 

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   
 

    

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 
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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 
Ing.HAZUKA Pavel 

 
773 933 932 

 

 

 

3 )  PROJEKTY  MLÁDEŽE     2012    :  
 

 

 

Z usnesení konference MSSST dne 2.6.2012 vyplývá, že :  

1 /  OSST,RSST a MěSST Ostrava do 15. 7. 2012 musí zpracovat a předložit projekty akcí pro čerpání dotace 

z MSSST. 

2 /  VV MSSST do 31. 7. 2012 posoudit předložené projekty a rozhodnout o způsobu rozdělení dotací z MSSST. 

 

V příloze zasílám formulář pro projekty sportovních akcí za rok 2012. 

Vyplněné formuláře zašlete prosím elektronicky na adresu sekretáře MSSST ing.Petra Molinka pe-

tr.molinek@siemens.com  

 

 

4 )  DLOUHODOBÉ   MISTROVSKÉ  SOUTĚŽE     2012 - 13    :  
 

 

4.1.   Soupiska trenérů a  rozhodčích      :     
 

V příloze zasíláme aktuální seznam rozhodčích a trenérů s platnými licencemi. Dále zasíláme v příloze soupisku 

trenéru a rozhodčích na sezónu 2012-13.   

Vyplněnou soupisku trenérů a rozhodčích  zasílají jenom ty oddíly, kteří nemají vlastní rozhodčí a trenéry (z oddí-

lu). V rámci hostování trenéra a rozhodčího mohou zapsat na soupisku a zaslat nejpozději  do 15.7. 2012 na adre-

su předseda STK MSSST  p. Henžela Miroslava. Soupisku, prosím zasílejte pouze v elektronické podobě 
henzel.miroslav@seznam.cz 
 

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. 
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4.2.   Potvrzení o schvalení hrací  místnosti      :     
 

V příloze zasíláme potvrzení o schválení hrací místnosti. Pro oddíly, které mají  potvrzené tiskopisy předsedou 

STK v roce 2009 a později platí i pro sezónu 2012-13, pokud nebyl časově omezen a nedošlo-li k jeho změnám.  

Pro oddíly, které nemají schválenou hrací místnost, platí zasláni tiskopisu nejpozději  do 15.7. 2012 na adresu 

předseda STK MSSST  p. Henžela Miroslava. Tiskopis, prosím zasílejte pouze v elektronické podobě hen-

zel.miroslav@seznam.cz 
 

4.3.   Soupisky družstev      :     
 

Soupisky svých družstev vyplní oddíly do 5.9. 2012 v Registru ČAST s údaji požadovanými v Registru. Soupisky 

budou uzamčeny předsedou STK 7dní před začátkem soutěží. Každé družstvo si samo vytiskne soupisku 

s fotografiemi. Potvrzení o schválení soupisky bude vytištěno na schválené soupisce. 

 

4.4.   Rozpis dlouhodobých krajských soutěží      :     
V příloze zasíláme rozpis dlouhodobých krajských soutěží dospělých MSSST pro sezónu 2012-13.  

Jsou tam uvedeny podstatné změny v systému soutěží (body 8.1., 9.1.5, 9.2.2., 16,17) 

 

 
 

5 )  HODNOCENÍ  AKTIVNÍ  MLÁDEŽE MSSST 2011-12  :  
 

 

V příloze zasíláme dotazníky pro vyhodnocení aktivní mládeže MSSST za sezónu 2011-12.   

Vyplněný dotazník musí být zaslán nejpozději  do 15.7. 2012 na adresu předseda KM MSSST  p. Otakar Bed-

nář. Dotazník, prosím zasílejte pouze v elektronické podobě. obednar@email.cz 
 

 

 

 

6 )  VĚKOVÉ  HRANICE  MLÁDEŽE  PRO  SEZÓNU   2012 -13    :  
 

 
 

Věkové kategorie pro sezónu 2012-13   : 

• dorost:           narozeni  1.1. 1995 a mladší  

• starší žactvo:    narozeni  1.1. 1998 a mladší  

• mladší žactvo:      narozeni  1.1. 2000 a mladší  

• nejmladší žactvo: narozeni  1.1. 2002 a mladší 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        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   : 

•  Soupiska trenérů a rozhodčích 2012-13  

•  Schválení hrací místnosti 2012-13 

•  Seznam trenérů a rozhodčích 2012-13 

•  Žebříček MSSST dospělých 2012 

•  Žebříček MSSST mládeže 2012 

•  Dotazník pro vyhodnocení aktivní mládeže 2011-12  
•  Zápis o utkání 

•  Rozpis KDS MSSST 2012-13 

•  Rozpis KDS MSSST 2012-13 
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