
  

MoravskoSlezský  Svaz  Stolního  Tenisu   v  Ostravě 
Sportovně Technická Komise 

 

ZPRÁVY STK MSSST č.04/2016-17 
 

 

www.pincesobchod.cz                                                                                      www.yasaka.cz 
 

 

 

 
www.pingpongsport.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  

 

 

 

1. Dlouhodobé soutěže 

1.1. Výsledky soutěží 

Všechny výsledky dlouhodobých soutěží MSSST 1. a 2. kola jsou schváleny. Výsledky, tabulky úspěšnosti a 

další podrobnosti najdete na internetové adrese: 

http://stis.ping-pong.cz/htm/index.php?rocnik=2016&oblast=420105 
 

 

1.2. Změna výsledku - kontumace utkání 

TJ Sokol Ropice – Orel Paskov 10:2 výsledek změněn na výsledek kontumační [0:10wo (0:30wo)] ve 

prospěch hostujícího družstva dle SŘ čl. 116.03. 

Za domácí družstvo nastoupil hráč RUSNÁK Aleš, který v době utkání nebyl na schválené soupisce 

domácího družstva, hráč má schválen střídavý start do oddílu TJ Sokol Ropice v krajské soutěži 2. třídy 

skupiny A. Neoprávněný start hráče dle SŘ čl. 334.01 odst. k.   
 
 

1.3. Závady v Zápisech o utkání, hlášení výsledků a zadávání zápisů do Registru 

1.3.1. Divize mužů 

TJ Sokol Klimkovice  

- SK Stolní tenis Pstruží – v zápise o utkání uveden jako vrchní rozhodčí p. Mihula, který není 

uveden v seznamu rozhodčích s platnou licencí. 

- TJ TŽ Třinec – v zápise o utkání uveden jako vrchní rozhodčí p. Mihula, který není uveden 

v seznamu rozhodčích s platnou licencí. 

TJ Odry – předběžné výsledky nahlášeny přes výsledkový systém STIS 2 hodiny po utkání.  

TJ Frenštát pod Radhoštěm  

- TTC Siko Orlová – neuvedeno křestní jméno hostujícího hráče (Sikora) ve čtyřhře. Hostující 

družstvo má na soupisce minimálně dva hráče stejného příjmení. 

- TTC Frýdlant – neuvedeno křestní jméno domácího hráče (Lorenc) ve čtyřhře. Domácí družstvo 

má na soupisce minimálně dva hráče stejného příjmení.  

 

http://www.pincesobchod.cz/
http://www.yasaka.cz/
http://www.pingpongsport.cz/
http://www.mssst.cz/
http://stis.ping-pong.cz/htm/
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http://stis.ping-pong.cz/htm/index.php?rocnik=2016&oblast=420105
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TTC MG Odra Gas Vratimov 

- TJ Sokol Kateřinky – nezadán začátek a konec utkání v Registru při zadávání výsledků. 

V zápase č. 16 Unzeitig Daniel – Kašpar Tomáš zapsána skreč ve prospěch hráče Kašpara. 

Výsledek se započítává do úspěšnosti hráčů. 

TJ Ostrava KST 

- TTC Bolatice – vrchní rozhodčí p. Mazur není v seznamu rozhodčích s platnou licencí. 

Neuveden název soutěže. Nezapsán začátek a konec utkání v Registru.  

- TJ Sokol Kateřinky – vrchní rozhodčí p. Mazur není v seznamu rozhodčích s platnou licencí. 

Neuveden název soutěže. Nezapsán začátek a konec utkání v Registru. 

 

1.3.2. Krajská soutěž I. třídy 

Slavoj Český Těšín 

- TJ TŽ Třinec – v zápise o utkání neuvedená jména vedoucích družstev (jen podpisy). V Registru 

nezadán konec utkáni. 

- Vento Komorní Lhotka – v zápisech o utkání neuvedená jména vedoucích družstev (jen 

podpisy). Neoznačené střídání hráčů. V Registru nezadán konec utkání. 

TTC Frýdlant 

- Vento Komorní Lhotka – vrchní rozhodčí p. Zahrádka není v seznamu rozhodčích s platnou 

licencí. V zápise o utkání neuvedená jména vedoucích družstev (jen podpisy). 

- TJ TŽ Třinec – vrchní rozhodčí p. Zahrádka není v seznamu rozhodčích s platnou licencí. 

V zápise o utkání nejsou uvedená jména vedoucích družstev (jen podpisy). 

TJ Odry 

- SKST Baník Havířov – neuvedeno křestní jméno domácího hráče  ve čtyřhře (Gajdičiar). 

Domácí družstvo má na soupisce minimálně dva hráče stejného příjmení.  

- ASK Tatra Kopřivnice – neuvedená křestní jména domácího (Gajdičiar) a hostujícího 

(Schwarz) hráče ve čtyřhře. Domácí i hostující družstvo má na soupiskách minimálně dva hráče 

stejného příjmení. 

Orel Paskov 

- ASK Tatra Kopřivnice – neuvedeno křestní jméno hostujícího hráče  ve čtyřhře (Schwarz). 

Hostující družstvo má na soupisce minimálně dva hráče stejného příjmení. 

- SKST Baník Havířov – korekce výsledku v sadách dle zápisu. 

SK Slávia Orlová 

- TJ Frenštát p. R. – neuvedeno křestní jméno hostujícího hráče ve čtyřhře (Hüttl). Hostující 

družstvo má na soupisce minimálně dva hráče stejného příjmení. Neuvedená křestní jména 

vedoucích družstev (jen podpisy). 

- VSK VŠB-TU Ostrava – v zápise neuvedená křestní jména vedoucích družstev (jen podpisy). 

TTC Poruba Ostrava 

- VSK VŠB-TU Ostrava – vrchní rozhodčí p. Muroň není v seznamu rozhodčích s platnou licencí. 

- TJ Frenštát p. R. – vrchní rozhodčí p. Muroň není v seznamu rozhodčích s platnou licencí. 

 

1.3.3. Krajská soutěž II. třídy skupina A 

Stolní tenis Kozlovice 

- TJ Sokol Příbor – v zápise neuvedená křestní jména domácích hráčů ve čtyřhře (Pustka, 

Mohyla). V zápise neuveden vrchní rozhodčí, nebyla zapsána dohoda o vedení zápisu o utkání. 

- Vento Komorní Lhotka – v zápise neuvedená křestní jména domácích hráčů ve čtyřhře (Pustka, 

Mohyla). Družstvo má na soupisce dva hráče stejného příjmení. V zápise neuveden vrchní 

rozhodčí, nebyla zapsána dohoda o vedení zápisu o utkání. 

TTC Frýdlan 

- Vento Komorní Lhotka – v zápise neuveden vrchní rozhodčí, nebyla zapsána dohoda o vedení 

zápisu. 
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TJ Sokol Palkovice 

- TJ Nový Jičín – v zápise neuveden vrchní rozhodčí, nebyla zapsána dohoda o vedení zápisu. 

Neuvedený výsledek hry (míčky), po upozornění doplněno. 

- ASK Tatra Kopřivnice – v zápise neuveden vrchní rozhodčí, nebyla zapsána dohoda o vedení 

zápisu. Neuvedeno křestní jméno u hostujícího družstva ve čtyřhře (Pavič), družstvo má na 

soupisce minimálně dva hráče stejného příjmení. 

TJ Sokol Brušperk 

- TJ Nový Jičín – předběžný výsledek zadán 1 hodinu po utkání přímo do STISu. 

TJ Sokol Ropice 

- TJ Slovan Darkov-Lázně Karviná – v zápise neuveden vrchní rozhodčí, nebyla zapsána dohoda 

o vedení zápisu. Nezadán konec utkání do výsledkového systému. 

TJ TŽ Třinec 

- TJ Slovan Darkov-Lázně Karviná – nezadán konec utkání do výsledkového systému. 

- Orel Paskov – neuvedeno křestní jméno hostujícího hráče ve čtyřhře (Michna). Družstvo má na 

soupisce minimálně dva hráče stejného příjmení. V zápise neuveden vrchní rozhodčí, nezapsána 

dohoda o vedení zápisu. 

 

1.3.4. Krajská soutěž II. třídy skupina B 

SK Svinov 

- TJ Sokol Záblatí – v zápise neuvedeno křestní jméno hostujícího hráče ve čtyřhře (Jochym). 

Hostující družstvo má na soupisce minimálně dva hráče stejného příjmení. Nedopsaný poslední 

výsledek zápasu. V zápise zaškrtnutá příloha, ale nebyla žádná dodána. 

TJ Sokol Kateřinky 

- TTC Siko Orlová – v zápise neuvedeno křestní jméno hostujícího hráče (Sikora) ve čtyřhře. 

Hostující družstvo má na soupisce minimálně dva hráče stejného příjmení. 

Orel Stará Bělá 

- TJ Odry – v zápise neuvedeno křestní jméno hostujícího hráče (Gajdičiar) ve čtyřhře. Hostující 

družstvo má na soupisce minimálně dva hráče stejného příjmení. 

TJ Sokol Nová Bělá 

- Výsledky do informačního systému zadány 3 dny po termínu. 

 

UPOZORNĚNÍ: všechny výše uvedené závady v zápisech o utkání, zadávání výsledku do Registru a hlášení 

předběžných výsledků jsou klasifikovány jako porušení SŘ a Rozpisu soutěže. Oddílům (klubům) jsou v těchto 

případech uděleny jen napomenutí. V dalších kolech budou za závady udělovány finanční postihy dle sazebníku 

pokut, který byl zveřejněn v Rozpise soutěží. 

 

Připomínáme postup při neúčasti vrchního rozhodčího v utkání.  

V případě nepřítomnosti delegovaného rozhodčího, přejímají tuto funkci oba vedoucí družstev, přičemž vlastním 

řízením průběhu utkání je pověřen vedoucí domácího družstva (případně jiná osoba). Tato dohoda musí být uvedena 

v Zápise o utkání i se jménem pověřené osoby (kolonka vrchní rozhodčí se v tomto případě nevyplňuje), pověřená 

osoba je zodpovědná za vedení zápisu a za jeho správnost. 

Příkl: Sepsáním zápisu pověřen: xy a podpis 

 

Odkaz na seznam rozhodčích s platnou licencí: https://registr.ping-pong.cz/htm/rozhodci/  

 

 

2. Změny 

2.1. Změna adresy 

TJ Sokol Ropice – změna elektronické adresy 

PRZYBYLA Jan  e-mail: hanyz97@seznam.cz  

https://registr.ping-pong.cz/htm/rozhodci/
mailto:hanyz97@seznam.cz
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3. Žebříček MSSST 2015-16 – dodatek č. 04 

Na základě žádostí a doložených výsledků v letošní sezóně byl do žebříčku MSSST dodatečně zařazen hráč: 

 

 Příjmení jméno   rok  oddíl    zařazení  

13. PISARCZYK Tomek 1982  TTC Siko Orlová (CSP) 20. N 

    

 

4. Přestupy  

4.1. Přestupy v rámci MSSST (22. 09. – 06. 10. 2016) 

přijmení, jméno   roč.  z oddílu   do oddílu 

25. DEMEK Matyáš  1999  TJ Ostrava KST  TTC Ostrava 2016 

 

4.2 Hostování mládeže v rámci MSSST (22. 09. - 06. 10. 2016) 

příjmení, jméno   roč.  z oddílu   do oddílu 

04. DEMEK Matyáš  1999  TTC Ostrava 2016  SK Svinov 
 

4.3 Střídavý start v rámci MSSST (22. 09. – 06. 10. 2016) 

příjmení, jméno   roč.  z oddílu   do oddílu soutěž 

08. DEMEK Matyáš  1999  TTC Ostrava 2016  VŠB Ostrava  KS I 

 

4.4 Zamítnuté přestupy, střídavé starty, hostování  (22. 09. – 06. 10. 2016) 

příjmení, jméno   roč.  z oddílu   do oddílu  

03. KOCUR Rostislav  1963  TTC Siko Orlová  TJ Sokol Záblatí      přestup 
 Podáno k nesprávnému svazu. Přestup řeší OSST Karviná.  

01. ADAMCZYK Jiří  2002  SK Slávia Orlová  TJ Sokol Záblatí      SS 
Střídavý start pozastaven z důvodů neuhrazení poplatku v termínu. 

 

 

 

5. Český pohár 

Přihlášky do nemistrovské soutěže tříčlenných družstev Český pohár se budou zadávat prostřednictvím Registru. 

Rozpis bude zaslán do 20. 10. 2016 a uzávěrka přihlášek do 31. 10. 2016 prostřednictvím Registru.  

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 
 Seznam schválených potahů 1. 10. 2016 – 31. 3. 2017 

 Metodický pokyn KR ČAST – udělování rad hráčům od 1. 10. 2016 

 Dodatky žebříčků MSSST 2016-17 

 

 

 

 

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  


