
  

MoravskoSlezský  Svaz  Stolního  Tenisu   v  Ostravě 
 

 

ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ MSSST 

 MUŽŮ A ŽEN PRO SEZÓNU 2013 – 14 
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A.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 
1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ: 

Krajské dlouhodobé soutěže družstev řídí Moravskoslezský svaz stolního tenisu (dále jen MSSST) 
prostřednictvím své sportovně technické komise  (dále jen STK). 

 

2. POŘADATEL UTKÁNÍ: 

Pořadatel utkání je oddíl nebo klub, jehož družstvo je uvedeno v rozlosování na prvním 
místě. Odvetná utkání pořádají družstva uvedená v rozlosování na druhých místech. 

 

3. TERMÍNY UTKÁNÍ: 

Září 2013 - duben 2014, podle sportovního kalendáře MSSST. Podrobný časový pořad bude uveden 
v rozlosování soutěží. 

4. MÍSTO UTKÁNÍ: 

Hraje se v hracích místnostech zúčastněných družstev. Adresy jsou uvedeny v adresáři družstev. 
Mistrovská utkání se povinně hrají nejméně na dvou stolech. Hrací prostor a vybavení hrací místnosti 
musí odpovídat pravidlům stolního tenisu. 
 

Minimální rozměry hracího prostoru pro jeden stůl :    DIVIZE  10 x 5 m;    KRAJSKÉ  SOUTĚŽE 
(KS I a KS II) 9 x 4,5 m,  výška stropu nejméně 3 m.  Osvětlení hracího prostoru stanoví Pravidla 
stolního tenisu  čl. 3.2.3.3a. 
 

Součástí herny musí být alespoň minimální sociální zařízení (WC, umývadlo). Pokud toto minimální 
sociální zařízení je mimo budovu herny (v jiné budově nebo vchodem mimo budovu), musí mít oddíl 
(klub) uzavřen souhlas k používání tohoto zařízení s majitelem nebo provozovatelem budovy. 

 

5. ÚČASTNÍCI: 

Právo startu v soutěžích MSSST mají níže uvedená družstva , která se do 25.6. 2013 řádně přihlásí. 
Společně s přihláškou jsou povinna zaslat potvrzení o úhradě vkladu do soutěže dle bodu 10.1.  

 

5.1. DIMU 

1. TJ MSV Studénka  5. TJ ASK Kopřivnice     9. 1.PM Ostrava   
2. TJ Slezan F-M   6. SK Slávia Orlova  10. SK ST Pstruží  
3. TTC MG Vratimov    7. TJ TŽ Třinec A  11. Vento K. Lhotka  
4. TTC Frýdlant   8. TJ TŽ Třinec B  12. KST Robot Mokré Lazce 
 

http://www.pincesobchod.cz/
http://www.yasaka.cz/
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5.2. KS I.třídy 

  1. TJ Sokol Hrabůvka A 5. TTC Siko Orlová D    9. SKST Český Těšín A 

  2. TJ Sokol Lískovec A  6. KLUBsten Karviná A  10. TJ Ostrava KST D 

  3. TTC Bolatice A  7. TJ Sokol Kateřinky A  11. TJ Sokol Brušperk B 

  4. TJ Sokol Klimkovice A 8. SK – Svinov A   12. TJ Odry 
 

Poznámka: družstva jsou do soutěže zařazena na základě svého umístění a nejsou brána jako 
postupující. 

 

5.3. KS II.třídy 

  1. TTC Poruba B    9. TJ Sokol Kateřinky B  17. Orel Paskov  

  2. TJ Odry „B“  10. KST Slezan Opava B   18. TJ Nový Jičín A 

  3. TJ Sokol Radvanice  11. TTC Frýdlant B   19. TJ Frenštát p.R. A 

  4. TJ Mořkov A  12. TJ Sokol Nová Bělá  A  20. TJ Frenštát p.R. B 

  5. TJ TŽ Třinec C  13. TJ Sokol Nová Bělá B  21. TJ Sokol Příbor  

  6. SKST Český Těšín B  14. TTC Vratimov   22. Karviná-Lázně Darkov A 

  7. TJ Slezan FM B  15. TTC Bolatice B   23. TJ Sokol Děhylov A 

  8. SKST Baník Havířov D 16. TJ Sokol Bobrovníky A  24. TJ Sokol Ropice 

  

 

 

6. ÚHRADA NÁKLADŮ: 

Družstva v dlouhodobých soutěžích MSSST startují na náklady svých oddílů (klubů). 
 

 

B.TECHNICKÁ A OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 

7. PŘEDPIS: 

Hraje se podle tohoto „Rozpisu“, „Soutěžního řádu stolního tenisu“ platného od 15. 5.2012 a 
změn platných od 8.5. 2013, „Pravidel stolního tenisu ČAST pro sezónu 2012-2013“.  

 

8. SOUTĚŽNÍ TŘÍDY: 

Mistrovské soutěže mužů se hrají ve třech třídách; ženy hrají v jedné třídě. 

 

8.1.   nejvyšší soutěžní třídou MUŽŮ je D I V I Z E  (jedna skupina) s 12-ti družstvy, nižší soutěžní 
třídou je  K R A J S K Á  S O U T Ě Ž I.třídy (jedna skupina) s 12-ti družstvy a nejnižší 
krajskou soutěžní třídou je K R A J S K Á  S O U T Ě Ž II. třídy (dvě skupiny) po 12-ti 
družstvech. 

 
8.2.   v soutěžích družstev ŽEN je nejvyšší soutěžní třídou D I V I Z E (jedna skupina) s maximálně 

12-ti družstvy. 

 

9. SYSTÉM SOUTĚŽÍ: 

9.1.   S O U T Ě Ž E     M U Ž Ů    : 

9.1.1. v každé skupině se hraje systémem  „každý s každým“  jednostupňově a dvoukolově.  
 
9.1.2.   hrají čtyřčlenná družstva mužů. 
 
9.1.3.  utkání budou hraná podle SŘ čl. 317.01 s tím, že se odehrají dvě čtyřhry a následně se 

odehraje 16 dvouher. Sestava (obě čtyřhry a první série dvouher) musí být uvedena 
v zápise o utkání již před zahájením mistrovského utkaní.  
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9.1.4. utkání končí dosažením vítězného 10. (desátého) bodu některým z družstev. Utkání může 

skončit výsledkem 9:9 remíza.   
 

9.1.5.  bodové ohodnocení výsledku utkání je rozdílné od ustanovení SŘ čl. 117.02: 

  za vítězství                   6 bodů  

  za remízu     2 body  

  za prohru        1 bod   

  za kontumační prohru     -3 body 

9.1.6. vrchní rozhodčí v Divizi mužů a žen resp. vedoucí družstev v Krajských soutěžích mužů jsou 
odpovědni za to, že k utkání nastoupí hráči uvedení na schválené soupisce družstva. 
V případě, že současně za obě družstva nastoupí hráči, kteří nejsou uvedeni na schválených 
soupiskách družstev, bude celé utkání kontumováno v neprospěch obou družstev. 

 

 

9.2.   S O U T Ě Ž E     Ž E N    : 
 

9.2.1.   systém  bude stanoven dle počtu přihlášených družstev 
 
9.2.2.  hrají tříčlenná družstva žen;  pořadí utkání je uvedeno v SŘ čl. 318.01 (hraje se všech 10 

zápasů) 
 

9.2.2. bodové ohodnocení výsledku utkání je rozdílné od ustanovení SŘ čl. 117.02: 

  za vítězství      6 bodů  

  za remízu      2 body 

  za prohru      1 bod 

  za kontumační prohru  -3 body 

 
 

 

9.3.   S P O L E Č N Á   U S T A N O V E N Í     : 

9.3.1.  VV MSSST rozhodl v souladu s ustanovením SŘ čl. 129 o závazném používání tiskopisu 
„Zápis o utkání“ pro mistrovská utkání, vydaného  Českou asociací stolního tenisu. Tiskopis 
lze získat na webových stránkách ČAST (www.ping-pong.cz). Jiné tiskopisy (především 
vlastní výroby) nesmí být používány. Používání jiného tiskopisu, než je stanoveno, bude 
postihováno pořádkovou pokutou dle sazebníku pokut. 

 
9.3.2.  sestava mistrovských utkání se nelosuje, domácí družstvo má určenou sestavu „A“, 

hostující družstvo má přidělenou sestavu „X“ - viz SŘ čl. 328.  
 
9.3.3.  Bezdůvodně skrečované zápasy v utkání (mimo zranění - musí být uvedeno v Zápise o 

utkání) se do úspěšnosti hráče započítávají. 

 
 
 

10. Podmínky účasti: 

Mistrovských soutěží se mohou zúčastnit družstva, která jsou uvedená v rozlosování a mají splněny 
následující podmínky : 
 

10.1.  zaplacen členský příspěvek do soutěže ve stanoveném termínu a v odpovídající výši 

 Divize muži      600,- Kč za družstvo  

 Divize ženy      bez vkladu do soutěže 

 Krajská soutěž mužů I. třídy  500,- Kč za družstvo 

 Krajská soutěž mužů II. třídy    400,- Kč za družstvo 

http://www.ping-pong.cz/
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10.2.  minimální rozměr hracího prostoru pro 1 stůl dle tohoto Rozpisu soutěže, bod. č. 4 
10.3.  mají nejméně jednoho kvalifikovaného trenéra s platnou licencí, a to nejméně „C“ dle SŘ 

čl. 322.01  odst. a). 
Trenér(ři) musí být člen(y) ČAST a uveden(i) na evidenčním seznamu pouze jednoho oddílu 
(klubu) pro příslušné soutěžní období. 

 
10.4.  v DIVIZI  A  KRAJSKÝCH  SOUTĚŽÍCH  MUŽŮ  pro sezónu 2013-2014 musí mít každý oddíl 

kvalifikované rozhodčí s platnou licenci nejméně „C“, v počtech dle SŘ čl. 322.01 odst. b). 
Oddíly nahlásí rozhodčí v „Soupisce trenérů a rozhodčích“ (soupiska je součásti přihlášky). 
Uvedení rozhodčí jsou oprávněni rozhodovat mistrovská utkání jako delegovaní rozhodčí. Za 
nedodržení tohoto ustanovení budou oddílům uděleny peněžité pokuty dle sazebníku pokut 
(součásti Rozpisu jako příloha č.1a). 
Rozhodčí musí být členem ČAST a musí být uveden na evidenčním seznamu pro příslušné 
období. 
Poznámka: viz výjimka bod 23.2.  

 
10.5. v dlouhodobých mistrovských soutěžích se hraje ve schválených hracích místnostech 

zúčastněných družstev. Hrací místnost pro soutěže řízené MSSST schvaluje předseda STK. 
Tiskopis „Potvrzení o schválení hrací místnosti“ potvrzený předsedou STK v roce 2009 a 
později platí i pro sezónu 2013-14, pokud nebyl časově omezen a nedošlo-li k jeho 
změnám.  

 
10.6.  zaregistrovanou a aktivní mládež v počtu dle SŘ čl. 322.01 odst. c); pro 1- 4 družstva = 4 

hráči,  pro 5 a více družstev = 8 hráčů. Vyhodnocení aktivní mládeže se provádí po ukončení 
příslušné sezóny. V případě nesplnění tohoto ustanovení je oddíl potrestán pořádkovou 
pokutou dle sazebníku pokut. 

 

Poznámka: dle SŘ čl. 322.01 odst. c) se aktivní hráč považuje ten, který splnil jednu ze tří následujících 

podmínek:    

a)  min 50% startů v dlouhodobé soutěži družstev (v soutěžích dospělých nebo mládeže). 

b) alespoň 3 starty na jednorázových soutěžích - Okresní a krajské přebory jednotlivců, BTM (krajské i 

republikové), jednorázové přebory družstev; 

c)  start na M-ČR, nebo na žebříčkovém turnaji ČR, nebo na finále PON ČR. 

 

V MSSST se za aktivního hráče považuje i ten hráč, který splní  následující podmínku: 

   d) alespoň pět startů  v okresních turnajích (OBTM, KT okresu), mezi ně se však nepočítají OP 

jednotlivců. (Tato podmínka platí pouze v rámci MSSST). 

 

11. ZAČÁTKY UTKÁNÍ: 

11.1.  mistrovská utkání se hrají v sobotu v 1700 hod a v neděli v 1000 hod. , začátky utkání budou 
uvedeny v rozlosování soutěží – včetně povolených výjimek. V prvním termínu podle 
rozlosování odehrají svá mistrovská utkání družstva ve dvojici označená „A“  proti  „A“ a 
souběžně „B“  proti  „B“. V druhém termínu stejného hracího kola, dle rozlosování odehrají 
své mistrovské utkání družstva ve dvojici označená „A“  proti  „B“ a souběžně „B“  proti  
„A“. 

 
11.2.  po zahájení soutěže (tj. vydáním rozlosování mistrovských soutěží) je možné žádat o změnu 

začátku utkání (hodiny) jen písemným nahlášením předsedovi STK, tato změna vyjde v 
platnost od začátku druhé poloviny soutěže. 

 
11.3.  hraje-li více družstev jednoho oddílu ve více soutěžích, má pro stanovení začátku zásadně 

přednost utkání vyšší třídy SŘ čl. 325.04  
 
11.4.  při stejné úrovni soutěže má přednost vyšší družstvo (tj. „A“ družstvo před „B“ družstvem) a 

muži před ženami (tj. Divize mužů před Divizí žen). Jestliže má oddíl (klub) k dispozici 
hernu nejméně se 4-mi stoly, je povinen hrát souběžně 2 mistrovská utkání, resp. 3 
mistrovská utkání v herně se 6-ti stoly. 

 

Poznámka: např. oddíl (klub) bude hrát souběžně 3. ligu mužů, Divizi mužů a Krajskou soutěž mužů, má-li oddíl 

(klub)schválenou  hernu se 6-ti stoly. 
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12. HLÁŠENKY UTKÁNÍ: 

12.1.  pořádající družstvo „hlášenku o utkání“ soupeři nezasílá , pokud se utkání odehraje dle 
rozlosování. Soupeř je povinen se dostavit do hrací místnosti pořádajícího družstva. Změnu 
hodiny začátku utkání, příp. předehraní utkání, lze kdykoli uskutečnit po vzájemné dohodě 
obou soupeřů.  V tomto případě je pořádající družstvo povinno zaslat soupeři „hlášenku o 
utkání“ – viz SŘ čl. 327, a to nejméně 4 dny předem e-mailem nebo 7 dní doporučeným 
dopisem.  

 
12.2.  v případě, že bude pořádající oddíl měnit termín nebo hodinu začátku mistrovského utkání, 

musí být postupováno podle ustanovení Rozpisu soutěže čl. 12.1. a současně musí být tato 
skutečnost neprodleně oznámena telefonicky i organizačnímu pracovníkovi hostujícího 
družstva.  

 
12.3.  pořádající družstvo v soutěži DIVIZE MUŽŮ písemně oznámí konání mistrovského utkání 

vrchnímu rozhodčímu utkání dle „Soupisky vrchních rozhodčích“ – viz SŘ čl. 327.01. 

 

13. PŘEDEHRANÍ A ODKLAD UTKÁNÍ: 

13.1.  po vzájemné dohodě obou soupeřů lze mistrovské utkání kdykoli předehrát. Je však nutno 
vyjít vstříc požadavkům soupeře v souvislosti s jeho dopravním spojením veřejnou 
hromadnou dopravou k mistrovskému utkání.  

 
13.2.  Předehraní utkání, včetně změny hodiny začátku, je nutné nahlásit telefonicky (popř. e-

mailem nebo SMS zprávou) nejpozději 48hodin před skutečným začátkem 
předehrávaného utkání předsedovi STK. Potvrzení souhlasu s předehrávkou zasílá i 
soupeř. Zasílání oznámení SMS zprávou nebo zasláním e-mailu se uznává pouze v případě, 
jsou-li zpětně potvrzena předsedou STK. Oznámení doporučeným dopisem musí být 
provedeno nejpozději  4 dny před termínem sehrání předehraného utkání. 

 
 Pokud dojde ke zjištění (delegovaným kontrolním komisařem), že utkání v určené době 

není hráno, bude utkání vzájemně kontumováno.   
 
13.3.  ve zcela výjimečných případech může odklad mistrovského utkání povolit předseda STK za 

těchto podmínek: 
 max. o 1 týden (7 dní od oficiálního termínu) 

 s odkladem musí souhlasit soupeř 

Za takto odložené utkání uhradí družstvo (oddíl), které(ý) žádá o odklad, poplatek ve výši 200,-Kč. 
Potvrzení o uhrazení poplatku zašle družstvo (oddíl) součastně se žádostí o odklad (poštou nebo e-
mailem). Poplatek se nevztahuje na odklad dle ustanovení SŘ čl. 326. 
Od začátku druhé poloviny dlouhodobých soutěží se nebudou v zájmu regulérnosti soutěží povolovat 
odklady mistrovských utkání s výjimkou ustanovení SŘ čl. 326.  

 

13.4.   Kontrola utkání komisařem. Povinností pořádajícího oddílu je zpřístupnění hrací místnost 
po celou dobu konání mistrovského utkání. V případě, že delegovaný komisař se do hrací 
místnosti nedostane, bude to považováno, jako by se utkání nehrálo, se všemi sportovně 
- technickými důsledky.  

 

 

14. HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A ZASÍLÁNÍ ZÁPISU O UTKÁNÍ: 

14.1.  po odehraném dvojkole je pořádající oddíl povinen nahlásit výsledky všech svých 
mistrovských utkání předsedovi STK MSSST prostřednictvím SMS, e-mailu nebo telefonicky, 
a to nejpozději v neděli do 30 minut po ukončeném nedělním mistrovském utkání 
(netýká se hostujících družstev).  Nenahlášení výsledků je postihováno pořádkovou pokutou 
dle sazebníku pokut. 
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14.2. pořádající oddíl je povinen zadat zápis o utkání s výsledky hráčů (sady, míčky) do registru 

ČAST nejpozději 1.pracovní den po utkání. Nezadání zápisu do Registru ČAST bude 
hodnoceno jako nedodržení tohoto Rozpisu.   

 

14.3. zápisy o utkání se zasílají elektronicky na e-mailovou adresu předsedy STK do 24 hod. po 
odehraném mistrovského utkání, nejpozději první pracovní den po dnu pracovního volna 
do 18hod. Oddíl je povinen si zápisy ponechat do 31.5. 2014 pro případ kontroly.  

 
14.4.  zápisy o utkání mohou oddíly (kluby) zasílat také na poštovní adresu předsedy STK, 

nejpozději první pracovní den po dnu pracovního volna (tj. zpravidla v pondělí). Roz-
hodující je otisk poštovního razítka. 

 
14.5.  budou-li v Zápise o utkání zapsány jakékoli připomínky  vrch. rozhodčího nebo vedoucích 

družstev, příp. bude-li mít zápis přílohu, je pořádající oddíl povinen zaslat originál zápisu 
vč. přílohy  poštou první pracovní den po utkání. 

 

15. POŘÁDKOVÉ POKUTY: 

Pokuty jsou udělovány za porušení SŘ, Rozpisu soutěží, nesplnění podmínek soutěží, nezajištění 
rozhodčího k utkání a při nedodržování sportovně technických předpisů soutěží. Sazebník pokut 
je součásti Rozpisu soutěže jako příloha č.1a. 
 

 

Udělenou pořádkovou pokutu je oddíl (klub) povinen uhradit do 8 pracovních dnů ode dne 
zveřejnění. Úhrada se provádí převodem z účtů na účet nebo poštovní poukázkou. Číslo účtu MSSST 
   

1765905359 / 0800 u České spořitelny a.s. Ostrava – Výškovice, specifický symbol - 02. 
 

Ve stejném termínu je oddíl (klub) povinen zaslat kopii dokladu o zaplacené pokutě na adresu 
předsedy STK. V případě nezaplacení pokuty nebo nezaslání potvrzení o zaplacení pokuty ve 
stanoveném termínu, bude družstvu případně oddílu zastavena závodní činnost (k datu splatnosti), 
a to až do doby než oddíl (klub) předloží potvrzení o zaplacení pokuty. 
 

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

(tj. např. uhrazení pokut, vkladu do soutěže atd.). 

  

16. ZASÍLÁNÍ NÁLEŽITOSTÍ KE KONTROLE A KONTROLA TOTOŽNOSTI: 

16.1.  Oddíly (kluby) do 5.září 2013 vyplní soupisky v Registru ČAST. Vyplnění soupisek oznámí 
elektronicky na e-mail předsedovi STK MSSST, který provede kontrolu soupisek. Po 
provedené kontrole budou soupisky uzamknuty. Oddíl (klub) si soupisku(y) vytiskne 
z Registru ČAST ve formátu pdf (nový formát s fotografii). Takto vytisknuta soupiska bude 
nahrazovat soupisku podle SŘ čl.131 a 329. Na schválené soupisce bude uveden „datum“ a 
text „Schváleno v Registru ČAST“ 

 
16.2. Kontrolu totožnosti je možné provádět:  

- z jakéhokoliv platného průkazu s fotografií 
- ze soupisky vytištěné z Registru ČAST 
- z dostupných informací v Registru ČAST prostřednictví internetového připojení  
- u závodníka mladšího 15-ti let, který nemá průkaz s fotografií, postačí písemné čestné 
prohlášení doprovázející osoby (vedoucí, trenér). 

 
16.3. na soupisku lze zařadit jen hráče řádně registrované s platnou registrací a jsou uvedení 

v Registru ČAST. 
 
16.4. hráč nezařazený na žádném žebříčku dospělých může být uveden jen na jedné soupisce 

oddílu (klubu). Zařazování hráčů (nezařazených do žebříčku, hráči po přestupu, nově 
registrování hráči) na žebříček určuje SŘ čl.330.24.  

 
16.5.  sestavování soupisek se řídí ustanoveními SŘ čl. 330. Pro vyznačení zařazení hráče do 

příslušného žebříčku uvádějte závazně následující zkratky: ČR - český;  K - Krajský;  O – 
okresní žebříček.  
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16.6. hráči jsou povinni na vyzvání vedoucího soupeřova družstva nebo rozhodčího prokázat svoji 

totožnost jakýmkoliv dokladem s fotografii, jménem a příjmením a datem narození, a to 
kdykoliv během utkání. Nebude-li mít hráč doklad totožnosti s sebou a bude-li tato 
skutečnost uvedena v zápise o utkání, bude trestána pořádkovou pokutou. 

 

17. POSTUPY A SESTUPY: 

 

17.1.   D I V I Z E     M U Ž Ů    : 
 

17.1.1. POSTUP Z DIMU vítězné družstvo konečné tabulky postupuje přímo do 3. 
ligy. V případě, že pro MSSST bude vyhlášena kvalifikace o 
3.ligu, právo startu v kvalifikaci má družstvo umístěné na 
2.místě konečné tabulky. 

 

17.1.2. SESTUP Z DIMU:        do KRAJSKÉ SOUTĚŽE I.třídy sestupují družstva umístěná na 
12. a 11.místě. V případě, že z 3.ligy sestoupí tři družstva 
do MSSST, řídí se postupy a sestupy dle tabulky 17.5.  

 

 

17.2. KRAJSKÁ SOUTĚŽ I.třídy: 

17.2.1. POSTUP Z KS I.třídy:     do DIVIZE mužů postupují družstva dle tabulky postupů a 
sestupů a jsou závislá na postupech a sestupech ze soutěží 
řízených ČAST. 

  
17.2.2. SESTUP Z KS I. třídy:     do KRAJSKÉ SOUTĚZE II. třídy sestupují družstva umístěná 

na 12. a 11. místě konečné tabulky, další sestupující jsou 
určeni v tabulce postupů a sestupů a jsou závislí na 
sestupech ze soutěží řízených ČAST.  

 

17.3 KRAJSKÁ SOUTĚŽ II.třídy: 
 

17.3.1. POSTUP Z KS I. třídy:  do KRAJSKÉ SOUTĚŽE I. třídy (KS I) postupují vítězná 
družstva skupin A a B krajské soutěže II.třídy. Další 
postupující družstva jsou uvedená v tabulce postupů a 
sestupů v závislosti na sestupech ze soutěží řízených ČAST. 

 
17.3.2. SESTUP Z KS II. třídy:  do REGIONÁLNÍCH (okresních, městských) soutěží sestupují 

družstva která se umístí na 12. a 11.místě konečných 
tabulek skupin A a B. Další sestupující jsou určeni v tabulce 
postupů a sestupů. 

 

17.4   REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE: do KRAJSKÉ SOUTĚŽE II.třídy postupují vítězové 

regionálních soutěží.  
 
 

17.5. TABULKA POSTUPŮ A SESTUPŮ MSSST SOUTĚŽE M U Ž Ů: 

Postupy a sestupy pro sezónu 2013 - 2014   

varianta 

3.liga Divize mužů KS I.třídy KS II.třídy RS 

sestup postup sestup postup sestup postup sestup postup   

do divize do 3.ligy do KS I 
do 

DIMU 
do KS II 

do KS 
I. 

do OP 
do KS 

II 

č.1 0 1 2 3 2 3 
(1)

 4 
(2)

 5  

č.2 1 1 2 2 2 2   5 
(3)

 5  

č.3 2 1 2 1 3 2   6 
(4)

 5  

č.4 3 1 3 1 4 2   7 
(5)

 5  
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Vysvětlivky k tabulce postupů a sestupů (index): 
  

(1) – družstva umístěná na 2.místě konečných tabulek KS II.třídy sk. A a B sehrají kvalifikaci o postup do 
KS I.třídy 

 

(2) – družstva umístěná na 12. a 11. místě konečných tabulek, sestupují do regionálních (okresních, 
městských) soutěží. 

 

(3) – družstva umístěná na 12. a 11.místě konečných tabulek sk. A a B krajské soutěže II. třídy sestupují 
do regionálních (okresních, městských) soutěží. Družstva umístěná na 10. místě konečných tabulek 
krajské soutěže II. třídy skupin A a B sehrají kvalifikaci o udržení v krajské soutěži II. třídy. 

 

(4) – družstva umístěná na 12. 11. a 10. místě konečných tabulek sk. A a B krajské soutěže II. třídy 
sestupují do regionálních (okresních, městských) soutěží. 

 

(5) – družstva umístěná na 12. 11. a 10. místě konečných tabulek sk. A a B krajské soutěže II. třídy 
sestupují do regionálních (okresních, městských) soutěží. Družstva umístěná na 9.místě konečných 
tabulek krajské soutěže II. třídy skupin A a B sehrají kvalifikaci o udržení v krajské soutěži II. třídy. 

 

 

 

18. SYSTÉM KVALIFIKACÍ: 

18.1.   dvě družstva v kvalifikaci – utkání se odehrají na dvě utkání (doma – venku). 
 
18.2.    tři a více družstev v kvalifikaci – utkání se odehrají jednokolově způsobem každý s každým. 

 

 

19. VRCHNÍ ROZHODČÍ UTKÁNÍ: 

19.1.  mistrovská utkání DIVIZE  mužů řídí delegovaný vrchní rozhodčí z domácího oddílu (klubu), 
který je uvedený na schválené „Soupisce trenérů  a rozhodčích“. 

 
19.2.  pro mistrovská utkání KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ a DIVIZE žen nejsou vrchní rozhodčí 

delegováni a samotné utkání řídí rozhodčí z domácího oddílu (klubu), jenž je uveden na 
schválené „Soupisce trenérů  a rozhodčích“. V případě nepřítomnosti vrchního rozhodčího, 
přejímají tuto funkci oba vedoucí družstev, přičemž vlastním řízením průběhu utkání je 
pověřen vedoucí domácího družstva - viz SŘ čl. 338.01. 

 
19.3.   Vrchní rozhodčí nesmí být v utkání současně hráčem !!  - viz SŘ čl. 338.09. 

 

20. MÍČKY: 

Mistrovská utkání se hrají míčky, jenž jsou opatřeny schvalující značkou ITTF a to nejméně v kvalitě 
*** (tři hvězdičky). Značku míčku (je v adresáři družstev) uvede oddíl (klub) na přihlášce do soutěže 
a platí pro celou sezónu. Případnou změnu v průběhu sezóny lze provést písemným nahlášením 
předsedovi STK a v platnost vstoupí se začátkem druhé poloviny soutěže. 

 

21. TEPLOTA V HRACÍ MÍSTNOSTI: 

Teplota v hrací místnosti musí být nejméně 15°C; měření teploty se provádí u síťky stolů, na 
kterém se budou mistrovské utkání hrát.   

 

22. LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY: 

Závodník je povinen podrobit se jednou do roka preventivní lékařské prohlídce. Potvrzení o lékařské 
prohlídce se do registračního průkazu nezaznamenává. 
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23. POVOLENÉ VÝJIMKY: 

23.1.  JEDNOTNÉ  DRESY  V  UTKÁNÍ: 

V souladu s ustanovením SŘ čl. 331.03 povoluje MSSST výjimku z jednotných dresů družstva, 
v nichž musí družstvo nastoupit a odehrát celé utkání. Družstva mohou k utkání nastoupit a odehrát 
ho i v nejednotných dresech. 
 

23.2. LICENCE ROZHODČÍHO 

V souladu s ustanovením SŘ čl. 322.01 b) povoluje MSSST výjimku pro splnění povinností účasti v 
soutěžích - rozhodčí z požadovanou licencí B pro divizní a krajské soutěže. Pro MSSST platí, že 
oddíl musí mít předepsaný počet rozhodčích dle SŘ čl. 322.01 s minimální licencí „C“.  

 
 
23.3.  START  ŽEN  V  DLOUHODOBÝCH   SOUTĚŽÍCH   MUŽŮ: 

23.3.1 MSSST povoluje účast žen v soutěžích mužů řízených MSSST takto: 
 

  účast se nepovoluje hráčkám 
 

23.3.1.1 s profesionální smlouvou 
 

23.3.1.2 které jsou v základu družstev nejvyšší soutěže řízené ČAST, tj.extraligy a 1.ligy, 
neplatí pro hostování 

 

23.3.1.3 hráčkám hrajícím v zahraničí 
 

23.3.2 družstva mužů smí mít na soupisce libovolný počet hráček, které jsou řádnými 
členkami oddílu (klubu) a jsou uvedeny v registru ČAST se všemi náležitostmi. 

 

23.3.3 má-li oddíl (klub) na všech soupiskách mužů uvedeno dohromady 3 a více žen, musí 
mít za každé 3 ženy na soupiskách družstev mužů přihlášené družstvo žen do soutěží 
řízených MSSST nebo ČAST. 

 

23.3.4 každé družstvo smí mít na soupisce libovolný počet hráček (za předpokladu dodržení 
ostatních bodů), ale do utkání smí nominovat pouze jednu hráčku. 

 

23.3.5 v KS může mít družstvo libovolný počet hráček, které nejsou v základu soupisek 
extraligy a 1.ligy žen. Neplatí pro hostování. 

 

23.3.6.  v soutěži „DIVIZE“ mužů budou ženy uvedeny na soupisce družstva až za muži.  
 

23.3.7. v Krajských soutěžích I.a II.třídy, jsou na soupisce družstev uvedeny ženy dle svého 
umístění na nejvyšším žebříčku mužů,  viz SŘ čl. 330  - Sestavování soupisek.  

 

23.3. VZÁJEMNÁ UTKÁNÍ 

Pro zajištění regulérnosti soutěží se vzájemná utkání dvou nebo více družstev téhož oddílu 
povinně hrají obě (tj. z podzimní i jarní poloviny) v první polovině soutěží nejpozději do konce října 
2013. Družstva nahlásí termíny vzájemných utkání minimálně 48hod. před sjednaným termínem. 

 

24. START HRÁČŮ V ZAHRANIČÍ: 

23.1.  oddíl (klub) nesmí uvést na soupisce družstva hráče hrajícího souběžně za zahraniční klub 
nebo hráče, jenž není finančně vypořádán s ČAST za zahraniční start. 

 

23.2. pokud v průběhu mistrovské sezóny hráč oddílu (klubu), jenž je uveden na soupisce 
družstva, provede registraci za zahraniční klub (se souhlasem nebo bez souhlasu mateřského 
oddílu, klubu, ČAST), je mateřský oddíl  (klub) povinen toto oznámit předsedovi STK a 
hráče ze soupisky vyškrtnut, tj. vyhotovit nové soupisky, postup upravuje SŘ čl. 330.05. 

 

23.3. jestliže zjistí STK (i dodatečně) porušení ustanovení Rozpisu bod č. 23.1.  nebo  23.2., 
budou dodatečně skrečovány zápasy hráče, který nastoupil neoprávněně (toto ustanovení se 
vztahuje i na hráče nižšího družstva, jenž v důsledku odchodu hráče základu vyššího 
družstva do zahraničí musí být přeřazen do základu vyššího družstva) – viz SŘ čl. 330.05. 
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25. TITULY A CENY: 

Vítězná družstva DIVIZE  Mužů a Žen získávají titul : Přeborník  Moravskoslezského kraje družstev  
Mužů (Žen)  ve stolním tenisu  pro rok  2013 – 14  a  pohár. 

 

 

26. PŘEBORNÍCI KRAJE V DRUŽSTVECH MUŽŮ: 

 

25.1.   2005 – 2006:   TJ MSA DOLNÍ BENEŠOV „A“ 
25.2.   2006 – 2007:   TJ Vagónka STUDÉNKA „A“ 
25.3.   2007 - 2008:         KST Robot MOKRÉ LAZCE „B“ 
25.4.   2008 - 2009:         TJ MSV STUDÉNKA „A“ 
25.5. 2009 – 2010:   KST Slezan Opava „B“ 
25.5. 2010 – 2011:   TTC Siko Orlová „B“ 
25.6. 2011 – 2012:   TJ Mittal Ostrava „D“ 
25.7. 2012 – 2013:   TTC Siko Orlová „C“ 
 
 

27. PŘEBORNÍK KRAJE V DRUŽSTVECH ŽEN: 

 
26.1. 2011 – 2012:   SK Frýdlant nad Ostravicí „B“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis soutěže zpracoval:  Miroslav Henžel dne 27.května 2013 
Rozpis soutěže  schválil:   VV MSSST dne 12.června 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příloha součásti Rozpisu 
 

 Příloha č.1a – sazebník pokut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  


