MoravskoSlezský Svaz Stolního Tenisu

v Ostravě

Sportovně Technická Komise

ZPRÁVY STK MSSST č.01/2012-13
www.pincesobchod.cz

www.yasaka.cz

www.mssst.cz
http://stis.ping-pong.cz/htm/
www.ping-pong.cz

- webové stránky MSSST
- výsledkový servis pro soutěže MSSST
- webové stránky ČAST

1. Přihlášky do soutěží
Oddíly, jejichž družstva mají nárok na účast v dlouhodobých soutěžích MSSST, zašlou přihlášky do
10.6.2012 na adresu předsedy STK poštou nebo elektronicky.
Miroslav Henžel, V.Jiřikovského 165/23; 700 30 Ostrava – Dubina; e-mail: henzel.miroslav@seznam.cz
Přihláška musí být vyplněna dle předtisku a součástí je povinnost zaslat potvrzení o úhradě vkladu do
soutěže.
Bez přihlášky a potvrzení o úhradě nebude družstvo přijato do soutěží.

2. Převody soutěží a přechod družstva
Žádosti o převod místa v soutěžní třídě ( SŘ čl. 313.02, 314.07) nebo přechod družstva (SŘ čl. 313.01) se
podávají v době od 1.6. 2012 do 10.6.2012.

3. Evidenční seznamy
Oddíly vyplní Evidenční seznamy v Registru ČAST do 15.6. 2012 a součastně odvedou finanční částky za
celý oddíl na určený svaz dle nejvyšší hrající soutěže. Uzamčení Evidenčních seznamů bude 30.6. 2012.

4. Přestupy, stř.starty a hostování
4.1. Přestupy
Přestupy hráčů se zadávají prostřednictvím Registru ČAST od 15.5. do 14.2. následujícího roku. Žádosti a
poplatky za přestupy se zasílají na schvalující svaz v závislosti na soutěži a základu soupisek, kde byl
hráč uveden před přestupem.
-

hráč na základu družstva hrající celostátní soutěž = schvaluje ČAST
hráč na základu družstva hrající krajské soutěže = schvaluje krajský svaz
hráč na základu družstva hrající okresní soutěž = schvaluje okresní svaz
hráč nebyl na základě žádného družstva = schvaluje svaz, který řídil soutěž, v níž startovalo nejnižší
družstvo, na jehož soupisce byl hráč uveden
hráč nebyl uveden na žádné soupisce = schvaluje svaz, který řídil nejnižší družstvo mateřského oddílu
mateřský oddíl nemá žádné družstvo v soutěži = schvaluje krajský svaz

POPLATKY:
- hráči – dospělí nad 18let
- hráči – mládež do 18-ti let
- ostatní členové

300,-Kč
200,-Kč
0,-Kč
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4.2. Střídavý start
Střídavý start se zadává prostřednictvím Registru ČAST od 10.8. do 14.2. následujícího roku. Střídavý
start může podat hráč ve věkové kategorii junior 21 a mladší na období do konce sezóny. Žádosti se zasílají
na svaz, který řídí soutěž, ve které má hráč startovat.
POPLATKY:
- hráči do 18-ti let
- hráči od 18-ti do 21-ti let

200,-Kč
300,-Kč

4.3. Hostování
Hostování se zadává prostřednictvím Registru ČAST od 15.5. do 14.2. následujícího roku. Žádost o
hostování mohou podat:
závodníci a závodnice kategorií dorostu a žactva, kteří za mateřský oddíl hrají jen mládežnické
soutěže, a to do jiného oddílu maximálně do tří družstev dospělých
- závodnice (ženy, juniorky 21, dorostenky, žákyně) startující v soutěžích družstev mužů za mateřský
oddíl, a to do družstva žen jiného oddílu
POPLATKY:
- 200,-Kč bez rozdílů

5. Soupisky
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.

6. Nesplnění podmínky pro účast v soutěžích MSSST
V sezóně 2011 – 12 neplnili podmínky pro účast v soutěžích MSSST dle SŘ čl. 322.01a-b)
TJ Sokol Lískovec
TJ Sokol Příbor
SKST Pstruží

chybí 1x rozhodčí a 1x trenér
chybí 2x rozhodčí a 1x trenér
chybí 2x rozhodčí a 1x trenér

vyměřena pokuta
vyměřena pokuta
vyměřena pokuta

Karviná – Lázně Darkov za sezónu 2010 – 11 neaktivní mládež

1.000,-Kč
1.500,-Kč
1.500,-Kč
2.000,-Kč

Splatnost pokut je do 15.6.2012 na účet MSSST

7. Zastavení závodní činnosti
Předseda STK zastavuje závodní činnost dle SŘ čl. 606.06 za nedoložení potvrzení o úhradě pokut
zveřejněných ve Zprávách STK č. 8/2011-12 následujícím oddílům:
TJ Sokol Lískovec; TJ TŽ Třinec; TJ ASK Kopřivnice
Činnost oddílům bude obnovena po zaslání potvrzení o úhradě pohledávky.
Přílohy:

➢ při.č.1 Rozpis dlouhodobých soutěží
➢
➢

o při. č. 1a – sazebník pokut
při.č.2 přihláška do soutěží MSSST
při.č.3 seznam evidenčních čísel a účtů svazů

V Ostravě dne 27. 5. 2012

Jiří

OLBRICHT

v.r.

Miroslav Henžel – předseda STK MSSST
 Václava Jiřikovského 165/23; 700 30 Ostrava – Dubina
 mobil: 724 049 092,  henzel.miroslav@seznam.cz

Miroslav H E N Ž E L v.r.
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