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1. Dlouhodobé soutěže 
 

1.1. Výsledky utkání 
 

Výsledky všech mistrovských utkání Divize (tj.19.až 22.kolo) a Krajských soutěží (tj. 15.až 
18.kolo) jsou schváleny, s vyjímkou utkání uvedeného v bodě 1.2. Tabulky dlouhodobých 
mistrovských soutěží jsou zveřejněny na webových stránkách: www.pinec.info. 
Výsledky označené „oficiální“ jsou schválené STK MSSST 
 

1.2. Utkání řešena STK MSSST 
 

KSMB:  TJ Sokol Nová Bělá – TJ Sokol Děhylov, termín 27.2.2011: 
Obě zúčastněná družstva podala  námitku proti zveřejněnému výsledku VZWO (vzájemná 
kontumace). Viz bod 3.3. 
 

1.3. Kontumace utkání 
 

DIMU:  TJ Slezan Frýdek Místek – Siko Orlová „C“, termín 27.2.2011: 
Hostující družstvo se nedostavilo k mistrovskému utkání. Porušení SŘ čl.331.02.Dále viz 
pokuty. 

   
1.4. Nedostatky v Zápisech o utkání 

 

KSMB:  KST Robot Mokré Lazce „C“ – TTC Bolatice (vr.rozhodčí p Kudela) a TJ Sokol 
Kateřinky (vrchní rozhodčí p. Schwan). Vrchní rozhodčí neuvedli v Zápisech o utkání název 
soutěže. Porušení SŘ čl.130. Dále viz pokuty. 

 
 

2. Kvalifikace MSSST žen o II. ligu žen 
 

STK vypisuje kvalifikaci MSSST o postup do kvalifikace o 2.ligu žen. Kvalifikace se odehraje 
systémem na dvě utkání, postoupí družstvo, které získá ze součtu obou utkání více bodů, při 
nerozhodném počtu bodů více sad, příp.míčků. 
Při nerozhodném poměrů bodů, sad i míčků v součtu obou utkání, sehraje rozhodující zápas za 
každé družstvo jedna hráčka, kterou určí vedoucí družstva po utkání. 
 

Účastníci:    SKST Baník Havířov „B“ 
    TJ Mittal Ostrava 
 

Termíny a rozlosování: 17.04.2011 od 10:30hod SKST Baník Havířov – TJ Mittal Ostrava 
    24.04.2011 od 10:30hod TJ Mittal Ostrava – SKST Baník Havířov 
 

Soupisky: Družstva zašlou soupisky před. STK MSSST do 31.3. 2011 ve dvojím vyhotovení. Na 
soupisce můhou být zařazeny jen hráčky, které mají uhrazen Evidenční poplatek, mají platnou 
registraci (elektronickou nebo papírovou), nejsou uvedeny na základu ligových soupisek a nejsou 
na seznamu hráček hrajících v zahraničí.   
 

http://www.pincesobchod.cz/
http://www.yasaka.cz/
http://www.pinec.info/
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Utkání se hrají podle SŘ čl. 318.01 (všech 10 zápasů). Po dohodě družstev lze utkání kdykoliv 
předehrát, termín odehrání nahlásí před. STK.  
 
 

3. Provedení kontroly mistrovských utkání komisařem 
 

Před. STK p. Henžel provedl kontrolu mistrovských utkání hraných dle rozlosování dne 27.února 
2011: 
  

3.1. DIMU 
TJ Ferrum Frýdlant n.O. „A“ – TJ Frenštát p.R. 
Začátek utkání dle rozlosování byl v 10:00hod. Komisař se do herny dostavil v 10:45hod. 
stav utkání byl 3:1 pro domácí. V době kontroly se hrály zápasy č.5 Gřunděl – Krejčí a zápas 
č. 6 Vrtal – Lorenc. V průběhu kontroly nebyly shledané žádné závady. Utkání skončilo 9:9. 
 
TJ Slezan FM „A“ – Siko Orlová „C“ 
Začátek utkání byl dle rozlosování stanoven na 10:00hod. Komisař se do herny dostavil 
v 11:10hod. Hostující družstvo v tuto dobu nebylo přítomno, domácí hráči v sestavě Uhlář, 
Škola, Šimonovský a Vlk byli v herně přítomní. Soupeř se nedostavil ani do konce 
prodloužené čekací doby. 
 
SK Slávia Orlová „A“ – KLUBsten Karviná „A“  
Kontrola komisařem byla provedena v 11:55hod. Stav utkání v době kontroly byl 8:6 pro 
domácí. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady. Konečný výsledek 10:6 pro domácí. 
  

3.2. KSMA 
SK Slávia Orlová „B“ – TJ Slezan FM „B“ 
Začátek utkání dle rozlosování stanoven na 10:00hod. Přítomnost komisaře v herně 
v 11:55hod., stav utkání 8:3 pro domácí. Z důvodů nutného odchodu komisaře nebyly 
překontrolovány povinné doklady k mistrovskému utkání. Konečný výsledek utkání 10:4 pro 
domácí. 
 

3.3. KSMB 
TJ Sokol Nová Bělá – TJ Sokol Děhylov 
Začátek utkání byl rozpisem stanoven na 10:00hod. dle zápisu konec utkání 12:25hod. 
Komisař se do herny dostavil v 11:25hod., v době příchodu komisaře byl v zápise vyplněn 
celkový výsledek utkání (Body: 9:9, Sady: 37:37, vítěz: Remíza).  

 
 

4. Postup při žádosti o vystavení „papírového“registračního 
průkazu 
(zpráva registrační komise) 
 
Závodník, který žádá o vystavení registračního průkazu v papírové formě, musí být nejprve 
řádně zaregistrován v registru ČAST (mít RP v elektronické podobě).  
V registru je veden se všemi předepsanými údaji, pouze fotografie není po vydání papírového RP 
povinná, kdo ji nemá v registru, prokazuje se při utkání nebo turnaji „papírovým“ RP. 
Žádost o „papírový“ RP se zasílá příslušnému registrujícímu svazu s údajem na přihlášce 
k registraci „Žádost o papírový RP“. S touto přihláškou zašle závodník fotografii a doklad o 
úhradě 100 Kč na č.ú. ČAST 1735508504/0600, VS dle návodu na http://www.ping-
pong.cz/cast.php?sekce=ekonomika. 

 
 
 
 
 
 

Registrující svaz: 

• Překontroluje přihlášku a upraví záznam v registru 

• Odešle žádost na Se ČAST 

• Archivuje přihlášku k registraci po dobu platnosti RP 
 

http://www.ping-pong.cz/cast.php?sekce=ekonomika
http://www.ping-pong.cz/cast.php?sekce=ekonomika
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Se ČAST    

• do 30 ti dnů vystaví a odešle žadateli papírovou formu RP 

•  ve stejné lhůtě informuje příslušný svaz (správce registru) o vydání papírového RP 
 

Upozornění :  

• Pokud ještě neproběhlo zaevidování příslušným registrátorem, není možno žádat o 
„papírový“ RP, elektronická registrace musí vždy předcházet. 

• Registrování pouze na základě „papírového“ RP není od 15.5.2011 platné.  
 
 

 

5. Pokuty 
 
PP č.04  Družstvu TTC Siko Orlová „C“ - za nedostavení se k mistrovskému utkání 

s družstvem Slezan Frýdek-Místek „A“     ………1.000,-Kč 
 
PP č.05 Družstvu KST Robot Mokré Lazce „C“ za neuvedení názvu soutěže v zápise o utkání 

 ………   100,-Kč 
 

PP č.06 Družstvu TJ Sokol Nová Bělá „A“ za neodehrání mistrovského utkání s družstvem TJ 
Sokol Děhylov        ……… 1.000,-Kč 

 

PP č.07 Družsvu TJ Sokol Děhylov „A“ za neodehrání mistrovského utkání s družstvem TJ 
Sokol Nová Bělá       ……… 1.000,-Kč 

 

  
 
Splatnost pokuty je do 11. 3. 2011 na účet MSSST:  

Číslo účtu: 1765905359 / 0800  

variabilní symboly: 

TTC Siko Orlová   – 3402803020 

KST Robot Mokré Lazce –  3402806019  

TJ Sokol Nová Bělá   – 3402807005  splatnost odložena dle rozhodnutí STK 

TJ Sokol Děhylov   – 3402806025  splatnost odložena dle rozhodnutí STK 

 

 

Poznámka: Oddíly jsou povinny zaslat kopii o úhradě pokuty na adresu předsedy STK. Nezaslání dokladu 

o zaplacení se posuzuje jako neuhrazení pohledávky a provinilému družstvu bude zastavena závodní 

činnost až do zaslání potvrzení o úhradě. 

 Platební výměr se nezasílá. 

 
 

  

 

 

 

V Ostravě dne 3. 3. 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  


