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1. Informace k soutěžím v sezóně 2016-17 

1.1. Rozpis dlouhodobých mistrovských soutěží 

V příloze zasíláme Rozpis pro dlouhodobé soutěže řízené MSSST prostřednictvím STK MSSST. Rozpis byl 

schválen VV MSSST dne 21. 06. 2016. 
 

1.2. Žebříčky MSSST 

V příloze zasíláme Žebříčky MSSST mužů a žen ve formátu pdf. a současně v Excelu. Žebříčky byly 

schváleny VV MSSST dne 21. 06. 2016. 
 

1.3. Přihlášky do dlouhodobých soutěží 

Přihlášky do dlouhodobých soutěží se vyplňují a zasílají jen prostřednictvím Registru ČAST (Klub, Družstva 

Klubu) do 15. 07. 2016. Ve stejném termínu kluby uhradí vklady do soutěží. Požadavky k STK (střídavý los, 

shodný los, začátky utkání – rozdílná dle Rozpisu a jiné) zadávejte do stejnojmenné kolonky v přihlášce.   
 

1.4. Evidenční seznamy 

Evidenční seznamy měly kluby vyplnit do 15. 06. 2016 a současně ve stejném termínu uhradit členský 

příspěvek – evidenční (bývalý poplatek pod názvem „Evidenční příspěvky“). Vyzíváme oddíly, které tak dosud 

neučinily, aby Evidenční seznam zadaly do Registru a zaplatily poplatky dle vygenerovaného soupisu 

nejpozději do náhradního termínu 28. 06. 2016.  

Poplatky se zasílají na příslušný svaz dle nejvýše zařazeného družstva oddílu: 

na MSSST oddíly (kluby) hrající soutěže řízené MSSST:  

číslo účtu: 1765905359 / 0800  variabilní symbol: xxxxxx01  

adresa majitele účtu: Ing. Vladimír Lesník – Hospodář MSSST, Srbská 3, 700 30 Ostrava – Výškovice. 

na ČAST kluby hrající ligové soutěže:  
číslo účtu: 166068750 / 0600  variabilní symbol: 34xxxxxx01  

adresa majitele účtu: Zátopková 100/2, 160 17 Praha 6. 

Poplatky za ostatní členy v sezóně 2015-16 budou oddílům (klubům) zaslány na uvedené číslo účtu 

v přihlášce do soutěží. 
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1.5. Převod místa v soutěžní třídě, přechod družstva 

Převod místa v soutěžní třídě (SŘ čl. 313.02) lze uskutečnit v termínu od 01. 06. 2016 do 15. 07. 2016. 

Poplatky spojené s převodem soutěže se zasílají na svaz, který řídí převáděnou soutěž. Výše poplatku 

v MSSST je 1.000,-Kč za převáděnou soutěž.   

Přechod družstva z oddílu pod jiný oddíl (SŘ čl. 313.01) lze v termínu od 01. 06. 2016 do 15. 07. 2016. Za 

přechod družstva se nehradí žádný poplatek. Podmínkou pro schválení přechodu družstva je přechod 

minimálně 2 hráčů zakladu družstva. Tento přechod hráčů se provádí klasickým přestupem.  
 

1.6. Prodloužení registrace 

V termínu od 15. 06. 2016 do 15. 07. 2016 je možnost bezplatně vyměnit fotografii hráče v Registru ČAST. 

Výměnou fotografie se automaticky prodlužuje platnost registrace na dalších 5 let. 

 

1.7. Hrací místnost 

Všechny oddíly hrající dlouhodobé soutěže MSSST vyplní formulář „HRACÍ MÍSTNOST“ v Registru 

ČAST. Schvalování hrací místnosti bude jen prostřednictvím Registru ČAST. Oddíly, které mající hrací 

místnost vyplněnou z loňské sezóny zkontrolují uvedené údaje a mohou použít formulář z loňské sezóny. 

 

1.8. Vyhodnocení aktivní mládeže 

Oddíly hrající nejvyšší soutěž v MSSST zašlou do 15. 07. 2016 vyhodnocení aktivní mládeže na adresu 

předsedy komise mládeže p. Otakara Bednáře. Formulář bude zaslán ve Zpravodaji MSSST č. 01 /2016-17. 

 

Adresa pro zasílání vyhodnocení mládeže: obednar@email.cz  
  

2. Termíny 

PŘESTUPY, HOSTOVÁNÍ 15. 05. – 14. 02. následujícího roku 

PŘIHLÁŠKY   01. 06. – 15. 07. 2016 jen prostřednictvím Registru 

PŘEVODY, PŘECHODY  01. 06. – 15. 07. 2016 formulář v příloze 

PRODLOŽENÍ REGISTRACE 15. 06. – 15. 07. 2016 bezplatná výměna fotografie, prodloužení na 5 let 

EVIDENČNÍ SEZNAM  do 15. 06. 2016 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY  do 15. 06. 2016 

STŘÍDAVÝ START  10. 08. – 14. 02. následujícího roku 

SOUPISKY   do 31. 08. 2016 

 

3. Zprávy STK MSSST 

Zprávy STK MSSST budou rozesílány organizačním pracovníkům družstev, předsedům oddílů, okresním 

funkcionářům a budou zveřejněny na webových stránkách MSSST. K ostatním zájemcům se dostanou 

prostřednictvím Zpravodajů MSSST. 

 

 

Přílohy: 

 
 Rozpis dlouhodobých soutěží MSSST pro sezónu 2016-2017 

 Žebříčky mužů a žen MSSST 2015-2016 

 Vzorový formulář pro přechod družstva a převod soutěže 

 

 

 

 

Jiří    O L B R I C H T    v.r.                                                               Miroslav H E N Ž E L   v.r. 
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