
  

MoravskoSlezský  Svaz  Stolního  Tenisu   v  Ostravě 
Sportovně Technická Komise 

 

ZPRÁVY STK MSSST č.01/2011-12 
 

www.pincesobchod.cz                                                                                      www.yasaka.cz 
 

 

 

www.mssst.cz    - webové stránky MSSST 

www.stis.ping-pong.cz - výsledkový servis pro soutěže MSSST 

www.ping-pong.cz   - webové stránky ČAST  

 

 

1. Zastavení činnosti 

Z důvodu nedoložení potvrzení o úhradě pokuty za nesplnění podmínek pro soutěže MSSST 
zastavujeme činnost družstvům: 
 

TJ Horní Datyně      – nesplněna podmínka aktivní mládeže  2000,-Kč 
TJ Sokol Příbor   - nesplněna podmínka aktivní mládeže  2000,-Kč 
TTC MG Odra Gas Vratimov  – nesplněna podmínka aktivní mládeže  2000,-Kč 

- oddíl má přeplatek u MSSST 200,-Kč zašle potvrzení na    
1800,-Kč 

 

Činnost bude uvolněna po doručení dokladu o úhradě předsedovi STK MSSST. V případě, že 
oddíly nezašlou potvrzení dokladu o úhradě do 1.utkání v sezóně 2011-12, budou utkání 
kontumována s následnými postihy. 

 
 

2. Změny a opravy v adresáři 

2.1. KSMA 
SSK Vento Komorní Lhotka    – oprava telefonního čísla vedoucího družstva – nyní 732 888 810   

 

2.2. KSMB 
TTC Poruba Ostrava B  - změna adresy hrací místnosti – nyní herna stolního tenisu TJ 

Mittal Ostrava, Várenská 40a, Moravská Ostrava 
 

2.3. KSMC 
TJ Sokol Kozlovice  - oprava adresy vedoucího družstva – nově Pavel Polášek, 

Palkovice 550, 739 41 Palkovice 

 
 

3. Vzájemná utkání 
 

Družstva TTC Siko Orlová „C“ a TTC Siko Orlová „D“ odehrají svoje vzájemná utkání 
z podzimní a jarní části v soutěži DIMU nejpozději do 31.10. 2011.  
Družstva jsou povinná nehlásit termín vzájemného utkání předsedovi STK MSSST nejpozději 
48hod před začátkem utkání.  
 
 
 
 
 

http://www.pincesobchod.cz/
http://www.yasaka.cz/
http://www.mssst.cz/
http://www.stis.ping-pong.cz/
http://www.ping-pong.cz/
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4. Soupisky 

4.1. Soupisky družstev 

Dne 25.9.2011 byly schváleny všechny soupisky družstev pro soutěže DIMU, KSMA, KSMB a KSMC. 
V příloze zasíláme pro každou soutěž zvlášť hromadnou soupisku ve formátu pdf. Hromadná 
soupiska plně nahrazuje soupisky družstev. V případě kontroly se družstvo prokazuje aktuální 
hromadnou soupiskou. Soupisky jsou zveřejněny na webových stránkách http://stis.ping-
pong.cz/htm/soupisky.php?rocnik=2011&oblast=420105 
  

4.2. Soupisky trenéru a rozhodčích 

Potvrzené soupisky trenérů a rozhodčích budou v 39.týdnu rozesílány na organizační pracovníky 
družstev dle e-mailového seznamu. 
 
 

5. Nesplněné podmínky pro sezónu 2011-12 

5.1. Trenéři – Rozpis soutěže bod 10, SŘ čl. 322.01a) 

V případě nesplnění podmínek do určeného termínu, budou na konci sezóny uděleny pokuty ve 
výši 500,-Kč/trenéra. 
 

TJ Slezan Frýdek-Místek  – nezaslaná soupiska trenérů, porušení rozpisu soutěže a SŘ čl. 
322.01a). Dále viz pokuty. Nesplnění podmínek pro soutěže MSSST. 

 

KST Robot Mokré Lazce  - nezaslaná soupiska trenérů, porušení rozpisu soutěže a SŘ čl. 
322.01a). Dále viz pokuty. Nesplnění podmínek pro soutěže MSSST. 

 

TJ Sokol Příbor - nemá kvalifikovaného trenéra. Doplní předepsanou kvalifikaci. 
Termín splnění: 30.06.2012 

 

TJ Sokol Lískovec - uvedeni trenéři nefigurují na seznamu trenérů MSSST. Oddíl 
naskenuje průkazy trenérů a zašle do 30.09.2011 na adresu předsedy 
STK MSSST. 

 

Vento Komorní Lhotka - nesplňuje požadovanou kvalifikaci. Termín pro doplnění kvalifikace  
do 30.06.2012 

 

5.2. Rozhodčí – Rozpis soutěže bod 10, SŘ čl.322.01b) 

V případě nesplnění podmínek do určeného termínu, budou na konci sezóny uděleny pokuty ve 
výši 500,-Kč/rozhodčí. Pro soutěž DIMU viz poznámka. 
 

TJ Slezan Frýdek-Místek - nezaslaná soupiska rozhodčích, porušení rozpisu soutěže a SŘ čl. 
322.01b). Dále viz pokuty. Nesplnění podmínky pro soutěže MSSST. 
Pro družstvo „A“ viz poznámka. 

 

KST Robot Mokré Lazce - nezaslaná soupiska rozhodčích, porušení rozpisu soutěže a SŘ čl. 
322.01b). Dále viz pokuty. Nesplnění podmínek pro soutěže MSSST. 

 

TJ Sokol Příbor - nemá kvalifikované rozhodčí. Doplní předepsanou kvalifikaci. 
Termín splnění: 30.06.2012 

 

SKST Pstruží - nemá kvalifikované rozhodčí. Doplní předepsanou kvalifikaci. 
Termín splnění: 30.06.2012 

 

TJ TŽ Třinec - chybí jeden kvalifikovaný rozhodčí. Doplní předepsanou kvalifikaci. 
Termín splnění: 30.06.2012 

 

TJ Nový Jičín - chybí jeden kvalifikovaný rozhodčí. Doplní předepsanou kvalifikaci. 
Termín splnění: 30.06.2012 

 

1.PM Ostrava - chybí jeden kvalifikovaný rozhodčí. Doplní předepsanou kvalifikaci. 
Termín splnění: 30.06.2012 

 

http://stis.ping-pong.cz/htm/soupisky.php?rocnik=2011&oblast=420105
http://stis.ping-pong.cz/htm/soupisky.php?rocnik=2011&oblast=420105


ZPRÁVY STK MSSST č.01 / 2011-12 

 

 - 3 – 

Miroslav HENŽEL 

: Václava Jiříkovského 165/23; 700 30 Ostrava – Dubina 

mobil 724 049 092,   henzel.miroslav@seznam.cz,  skype: lokomotiva1223 

ASK Tatra Kopřivnice - nemá kvalifikované rozhodčí. Doplní předepsaný počet a 
předepsanou kvalifikaci. Termín splnění: viz poznámka 

 

TJ Horní Datyně - nemá kvalifikované rozhodčí. Doplní předepsaný počet a 
předepsanou kvalifikaci. Termín splnění: viz poznámka 

 

Poznámka: družstva hrající soutěže MSSST jsou povinna mít kvalifikované rozhodčí s minimální licenci 

„C“ v předepsaném počtu dle přihlášených družstev.  Rozhodčí uvedeni na soupisce trenérů a 

rozhodčích pro soutěž DIMU jsou posuzování jako delegování rozhodčí.  

Družstva TJ Horní Datyně a ASK Tatra Kopřivnice nesplňují podmínky pro start v soutěží DIMU.  

Do získání potřebné kvalifikace bude družstvům udělena pokuta (za každé odehrané utkání v domácím 

prostředí) dle směrnice ČAST č.1/2008 odměňování rozhodčích ve výši 150,-Kč. Družstva mohou využít 

k rozhodování svých mistrovských utkání rozhodčího z jiného oddílu. 

 

 
 

6. Přestupy, stř.starty, hostování od 20.8. do 24.9. 2011 

6.1. Přestupy 

poř.  Příjmení, jméno  roč. z oddílu    do oddílu 
 

17.  Šenkeřík Josef  62 TJ Frenštát p.R.  TJ Rožnov p.R. 
18.  Chlápek Josef  61 TTC Siko Orlová  TJ Sokol Záblatí 
19.  Doležel Vít  77 KLUBsten Karviná  Vento Komorní Lhotka 

 

6.2. Střídavé starty 

poř.  Příjmení, jméno  roč. z oddílu    do oddílu (soutěž) 
 

2.  Kosellek Tomáš  92 KLUBsten Karviná  TJ Mittal Ostrava 
          (DIMU – Družstvo D) 

3.  Maršálek Patrik  94 SK Frýdlant n.O.  TJ Sokol Lískovec 
          (KSMA – družstvo A) 

6.3. Hostování 

poř.  Příjmení, jméno  roč. z oddílu    do oddílu (soutěž) 
 

2.  Beneš Radek  96 TJ Mittal Ostrava  TJ Sokol Hrabůvka
  
  

7. Dodatečné zařazení hráčů do žebříčku MSSST 

Na základě žádosti a doložených výsledků jsou do Žebříčku MSSST dodatečně zařazení níže 
uvedeni hráči: 
 
- Doležel Vít  1977  zařazení do žebříčku  kraj  141 – 150N 
 
 

8. Český pohár 

MSSST vypisuje I.stupeň 22.ročníku nemistrovské soutěže tříčlenných družstev mužů a žen Český 
pohár 2011-12. Do soutěže se mohou přihlásit družstva mužů a žen, která startují 
v okresních a krajských dlouhodobých soutěžích v rámci moravskoslezského kraje. Počet 
družstev z jednoho oddílu (klubu) není omezen.  
 

Oddíly (kluby) zašlou vyplněnou přihlášku do 31.10. 2011 na adresu předsedy STK MSSST 
v elektronické nebo písemné podobě.  
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Přihláška musí obsahovat název klubu, adresu organizačního pracovníka (vč. telefonní a e-
mailového kontaktu), počet přihlašovaných družstev, konečné umístění družstva v sezóně 2010-
2011. 
 

Systém soutěže je vylučovací, jednokolový. Hracími dny je sobota (17:00hod) nebo neděle 
(10:00hod) dle vylosování. Pořadatelem utkání je družstvo hrající nižší mistrovskou soutěž, nebo 
hůře umístěné družstvo v sezóně 2010-11. 
Dvě nejlepší družstva obdrží finanční odměnu ve výši 1.000,-Kč a součastně postupují do 
II.stupně Českého poháru. Přihlášená družstva obdrží rozpis a rozlosování včetně adresáře 
I.stupně nemistrovské soutěže ČP. 
 

Okresní svazy Moravskoslezského kraje, žádáme o zveřejnění informací ve svých zpravodajích o 
vypsání nemistrovské soutěže ČP. 
 

 

9. Pokuty 

Pořádková pokuta č.01/2011-12 
TJ Slezan Frýdek-Místek – nezaslání soupisky trenérů a rozhodčích ………………………………………200,-Kč 
 

Pořádková pokuta č.02/2011-12 
KST Robot Mokré Lazce – nezaslání soupisky trenérů a rozhodčích ………………………………………200,-Kč 

 
 

 
Přílohy: 

✓ Hromadné soupisky – DIMU 

✓ Hromadná soupiska - DIŽE 

✓ Hromadné soupisky – KSMA 

✓ Hromadné soupisky – KSMB 

✓ Hromadné soupisky - KSMC 

✓ Rozpis 22.ročníku Českého poháru 2011/2012 (ČAST) 

✓ Přihláška do 1.stupně 22.ročníku nemistrovké soutěže tříčlenných družstev Český pohár 

 

 

 

 

 

 V Ostravě dne 25.09. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 


