
  

MoravskoSlezský  Svaz  Stolního  Tenisu   v  Ostravě 
Sportovně Technická Komise 

 

ZPRÁVY STK MSSST č.12/2013-14 
 

 

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. Kvalifikace o udržení 

Výsledky kvalifikace o udržení v krajské soutěži II.třídy jsou schválené.  

I.utkání:  TJ Mořkov A – TTC Bolatice B  10:4 

II. utkání:  TTC Bolatice B  – TJ Mořkov A  9:9 

Z krajské soutěže II. třídy dodatečně sestupuje družstvo TTC Bolatice B. TJ Mořkov A má v sezóně 2014-15 

právo účasti v krajské soutěži II. třídy. 

 

 

2. Český pohár 

2.1. Výsledky 4.kola ČP – Finále 

2.1.1. Skupina A 

TJ Sokol Kateřinky – SK Svinov 6:2 

2.1.2. Skupina B 

TJ TTC Vendryně – SKST Pstruží 4:6 

Vítězové  I.stupně nemistrovské soutěže  Českého poháru skupin A a B postupují do II. stupně. Přihlášky do 

druhého stupně jim budou zaslány z ČAST. 

   

Vítězové do 27.05. 2014 nahlásí číslo bankovního účtu na který jim bude zaslaná odměna ve výši 

1.000,-Kč za vítězství v I.stupni ČP. 

 

Kontakt pro zaslání čísla bankovního účtu: 
 

Jiří OLBRICHT,  e-mail: jiri.olbricht@volny.cz 

Ing. Vladimír LESNÍK, e-mail: lesnik.vladimir@seznam.cz  
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3. Školení a doškolení trenérů licence „D“ a „C“ 

Školení a doškolení trenérů licencí „D“ a „C“ se uskuteční ve dnech  27. – 29. 06. 2014 v areálu TJ Ostrava. 

Přihlášky zasílejte do 27. 05. 2014 v elektronické podobě (e-mail) na sekretáře MSSST p. Luďěk VAŘÁK 

ludek.varak@softapp.cz 

 

Poznámka: 

Školeni = nová licence „D“ nebo „C“; minimální počet uchazečů pro uspořádání školení je 15. 

Doškolení = prodloužení již získané licence. 
 

V příloze zasíláme Směrnice ČAST č.2/2014 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských 

licencí. 
 

4. Konference MSSST 

Konference MSSST se uskuteční dne 14. 06. 2014 od 9:00hod v zasedací místnosti ČSAD  (6.patro). 

Přesná adresa:  Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, 

Postupy a sestupy jsou závislé na počtu sestupujících družstev z 3. ligy do divize mužů  Moravskoslezského 

kraje. Pro postupy a sestupy platí varianta č. 2 z tabulky postupů a sestupů zveřejněné v Rozpisu 

dlouhodobých soutěží. Viz níže. 

 

 

5. Přestupy, střídavé starty, hostování 

5.1. Přestupy 

Přestupní termín je od 15.05. do 14.02 následujícího roku. Přestup se podává formou řádně vyplněného 

formuláře přestupního lístku v registru ČAST. Výtisk přestupního lístku potvrdí: 

a) závodník svým podpisem (u závodníků mladších 18-ti let potvrdí zákonný zástupce) 

b) mateřský oddíl (razítko oddílu a podpis odpovědné osoby) 

c) nový oddíl (razítko oddílu a podpis odpovědné osoby) 

Potvrzený přestupní lístek zašlete i s potvrzením o provedené platbě na adresu schvalujícího svazu.  

Schvalující svaz je ten, který řídil soutěž v jehož základu byl závodník před přestupem na soupisce, 

- závodník nebyl na žádné soupisce v základu družstva, rozhoduje svaz nejnižšího družstva, na 

jehož soupisce byl závodník uveden 

- závodník nebyl uveden na žádné soupisce, rozhoduje svaz který řídil nejnižší soutěž, ve které 

hrálo družstvo mateřského oddílu 

- mateřský oddíl nemá žádné družstvo, rozhoduje krajský svaz 

5.2. Střídavé starty 

Žádost o střídavý start podávají oddíly a hráč ke svazu, který řídí soutěž, ve které má hráč startovat. Termín pro 

podání žádosti je: od 10.08. do 14.02. následující roku. 
 

 

5.3. Hostování 

Hostování schvaluje svaz, který řídí nejvyšší soutěž, v níž bude startovat družstvo, v jehož oddílu bude závodník 

(závodnice) hostovat (posuzuje se samostatně pro družstva mužů a žen). 

Termín pro podání žádosti o hostování je:  od 15.05. do 14.02. následujícího roku. 
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6. Evidenční seznamy 

Evidenční seznamy na sezónu 2014-15 se vyplňují prostřednictvím registru ČAST. Oddíly vyplní Evidenční 

seznam nejpozději 15. 06.  a ve stejném termínu uhradí poplatky na účet příslušného svazu. 

Příslušný svaz je určen úrovní soutěže, ve které bude startovat nejvyšší družstvo oddílu. 
 

7. Žebříčky, přihlášky do soutěží 

7.1. Žebříčky 

Žebříčky mužů a žen MSSST budou vydány nejpozději do 20. 06. 2014.  

7.2. Přihlášky do soutěží 

Uzávěrka přihlášek pro sezónu 2014-15 bude 15. 07. 2014, formulář k přihlášení do dlouhodobých soutěží 

bude distribuován po konferenci MSSST společně s Rozpisem soutěží a formulářem na vyhodnocení 

mládeže. 
 

Upozorňujeme stávající oddíly, že od sezóny 2015-16 nebudou povolovány výjimky z rozměrů  hracích  

prostorů pro soutěže řízené MSSST. 
 

Pro družstva postupující v sezóně 2013-14 toto ustanovení platí od nadcházející sezony 2014-15. Maximální 

povolené odchylky v centimetrech jen do 5% (SŘ čl.323.02) 

 

8. Poplatky 

8.1. Přestup, přestup s návratem a střídavý start 

300,-Kč za hráče starší 18-ti let 

200,-Kč za hráče mladšího 18-ti let 

    0,-Kč za ostatního člena 

8.2. Hostování 

200,-Kč všechny žádosti 

8.3. Evidenční poplatky 

200,-Kč za hráče staršího 18-ti let 

100,-Kč za hráče mladšího 18-ti let 

  30,-Kč za ostatního člena oddílu 

 
 
 
 
 
V Ostravě dne 20. 05. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  


