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1 )  SOUTĚŽNÍ  ŘÁD , PŘESTUPNÍ ŘÁD,  REGISTRAČNÍ ŘÁD, REGISTR ČAST  :  

 

 

Od 15. 5. 2011 dochází k výrazným změnám v Soutěžním řádu (dále jen SŘ) pře-

stupním řádu (dále jen PŘ) a k změnám v registraci nových hráčů (dále jen NR) 

v závislosti na schválené změny na konferenci ČAST a zavedení nových funkcí 

v registru ČAST (dále jen R ČAST). 

 
1.1. REGISTR ČAST http://registr.ping-pong.cz/htm/ 

Od 15.5. 2011 jsou v R ČAST nastavené nové funkce „přihláška k registraci“ a „přestupy“, 

tyto položky může spravovat jen správce registru oddílu.  

 

 

1.1.1.  Správce registru oddílu  

Je určený člen oddílu, který je přihlášený v R ČAST a má udělený souhlas regionálního 

správce R ČAST . 
 

 

1.1.2.  Přihlášky k registraci 

V přihlášce k registraci v R ČAST správce oddílu vyplní 

1.krok - vyplnit tučně vyznačené políčka, dále uložit a pokračovat 

 

2.krok - nahrát fotografii (stiskem tlačítka „vložit fotku“)  POVINNÉ fotka nesmí být 

starší víc než jeden rok, dále odeslat tlačítkem „odeslat“. Po tomto kroku  jsou informace o 

nové registraci odeslané na e-maily správci oddílu a správci regionu.  

 

http://www.pincesobchod.cz/
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3.krok - vytisknou přihlášku k registraci . Přihlášku zaslat na uvedenou adresu i 

s potvrzením o zaplacení. 
  

POZOR na přihlášce musí být podepsaný hráč a přihláška musí být potvrzena oddílem. 

 

Termín přijetí přihlášky po doručení a poplatek za novou  registraci 

- Normální - do 5ti dnů 100,-Kč 

- Expres  - během 1 dne 200,-Kč 

 
 

 

1.1.3.  Přestup, střídavý start, hostování 

V R ČAST správce oddílu vyplní formulář „přestup“ totožný s formuláři střídavý start a hostování 

(v prvním políčku lze nastavit potřebný úkon). Vyplní povinně všechna políčka a dá odeslat. Au-

tomaticky se informace rozešlou na nastavené e-maily správce oddílu a správce regionu,  kraje ne-

bo ČAST  (svaz vyřizující přestup, stř. start, hostování atd…).   

Vytiskněte formulář a zašlete je s potvrzením o úhradě poplatku na určený svaz.  

 
Zveřejnit rozhodnutí o přestupu, stř.startu atd… 

- do 5dnů 

- V období od 1.7. do 31.8 do 10dnů 

 
Poplatky 

Mládež do 18let - 200,-Kč rozhodující pro určení věku je otisk razítka podání přestupu 

Dospělí   - 300,-Kč 

  

JEN SPRÁVCE ODDÍLU MŮŽE ZADÁVAT PŘES REGISTR ČAST NOVÉ REGISTRACE, 

PŘESTUPY, STŘÍDAVÉ STARTY, HOSTOVÁNÍ, EVIDENČNÍ SEZNAMY.  

 
SPRÁVCE SVAZU JEN POTVRZUJE POŽADOVÁNÉ TRANSAKCE, SPRÁVCE SVAZU NEMÁ 

ŽÁDNOU MOŽNOST ZADÁVAT ZMIŇOVANÉ TRANSAKCE. 

  

 

Přestupy v rámci OSST, RSST, MěSST se zasílají na adresy příslušných svazů.  

 

Přestupy v rámci MSSST se zasílají na adresu  

předseda STK MSSST p. Miroslav Henžel.  

V.Jiřikovského 165/23 

700 30 Ostrava–Dubina, 
 724 049 092.  

Účet  MSSST svazu   :   000000-1765905359 / 0800 

Adresa majitele účtu : hospodář,  ing. Vladimír Lesník, Srbská 261/3, 700 30 Ostrava - Výškovice 

 

 

Přestupy v rámci ČAST se zasílají na adresu  

Sekretariát ČAST p. Karel Chyba.  

p.př. 40,  Zátopkova 100 / 2 

160 17 Praha 6 

  220 511 030,       

Účet  svazu   :   000000-1735508504 / 0600 

Adresa majitele účtu : ČAST, p.př.40, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 

 

Nové registrace, přestupy, střídavé starty a hostování s neúplnými podklady nebo chybějícími náleži-

tostmi nebudou vyřizovány.  

Za urgenci chybějících dokladů bude oddílům vyměřen poplatek ve výši do 500,-Kč. 
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1.2. PODSTATNÉ ZMĚNY V SŘ 

 

1.2.1.  Střídavý start SŘ čl. 460 

- Závodníci, kteří jsou v družstvu na střídavý start, se zařazují na soupisku za hráče, kteří jsou 

řádnými členy oddílu nebo jsou v oddílu na hostování. 

- Na soupisce může být libovolný počet hráčů na střídavý start. Počet hráčů na střídavý start, kteří 

nastoupí v utkání, není omezen. 

- Hráč může mít libovolný počet střídavých startů 

- Střídavý start je schvalován vždy jen do konce sezóny 

- Při přestupu střídavý start zaniká. Střídavý start také zaniká při dodatečném zařazení hráče do 

žebříčku a na soupisku vyššího družstva v mateřském oddílu 

 

 

1.2.2.  Zařazení hráčů na soupisku SŘ čl. 330 

 

- Hráči, kteří nejsou uvedeni na žádném žebříčku (ČR, Kraj, Region), mohou být uvedeni jen na 

jedné soupisce oddílu 

- Hráči uvedení v žebříčku (ČR, Kraj, Region), mohou být zařazení maximálně na třech sou-

piskách mateřského oddílu 

- Hráči přestupující z jiného kraje nebo regionu budou  na soupisku zařazení dle žebříčku (kraje, 

regionu) kraje, regionu z kterého přestupují. Pro zařazení hráče platí žebříček v posloupnosti 

ČR, Kraj, Region.  

 

 

1.2.3.  Přestupní řád SŘ čl. 451 

 

- Hráč může podat přestup jednou za 12 měsíců v období od 15.5. do 14.2.  

- Pokud hráč hlásí přestup v době hostování, musí na přestupním lístku být potvrzení souhlasu od 

hráče, mateřského oddílu, nového oddílu i oddílu kde je hráč na hostování. 

- Žádost o přestup se zasílá na svaz dle základu hráče v družstvu (hráč je v základu městské soutě-

že = městský svaz; hráč je v základu krajské soutěže=krajský svaz; hráč je v základu soutěží 

ČR=ČAST; hráč není v základu žádného družstva=svaz, který řídí nejnižší soutěž oddílu) 

  

1.2.4.  Hostování SŘ čl. 461 

 

- Žádost o hostování lze podat v období od 10.8 do 10.9. příslušného roku 

- Ženy, juniorky 21, dorostenky, žákyně mohou podat žádost o hostování i v období od 15.12. do 

31.12, ale jen v případě že ještě nerozehrály žádnou mistrovskou soutěž žen 
  
 

 

1.2.5. Registrační řád SŘ čl. 401 

 

Dne 15. 5. 2011 končí platnost všech papírových registračních průkazů vydaných před 1.7. 

2010 od 15. 5. 2011 má registrační průkaz elektronickou formu záznamu v R ČAST.  

Na zvláštní žádost vyhotoví sekretariát ČAST do 30 dnů papírovou formu registračního průkazu za 

poplatek 100,-Kč 

 

- Vystavení RP papírovou formou je možné až po zařazení hráče do R ČAST 

- Hráč (oddíl) zašle novou přihlášku s potvrzením o zaplacení na určenou adresu, svaz zavede hrá-

če do R ČAST a přihlášku zašle na Se ČAST k vystavení nové papírové registrace. Na přihláš-

ce k registraci musí být uvedeno, že hráč žádá papírovou registraci. 
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2 )  KONFERENCE   MSSST   :  

 

 Konference Moravskoslezského svazu stolního tenisu se uskuteční  v sobotu  11. 6. 2011  od 9.00 hod v 

Ostravě - Přívoze, nám. Sv. Čecha 10, Ostravská tělovýchovná unie  (poblíž vlakového nádraží Ostrava - 

hlavní nádraží;  na náměstí v Přívoze vedle kostela).    

• Každý oddíl, jehož družstvo hrálo v Ligových soutěžích Mužů a Žen nebo v Divizi mužů  2010-11 má 

přidělenou kvótu 1 delegáta s hlasem rozhodujícím. 

     Oddíl, jehož družstvo startovalo v Krajských soutěžích mužů má hlas poradní.   

   

Oddíly s hlasem rozhodujícím  : 

 

• Ligové oddíly   : 

 

1) Robot MOKRÉ LAZCE  

2) TJ Mittal  OSTRAVA  

3) SKST Baník  HAVÍŘOV  

4) Slezan OPAVA 

5) TTC Siko  ORLOVÁ      

6) TŽ TŘINEC  

7) Sokol BRUŠPERK 

8) TTC  OSTRAVA - PORUBA  

9) TJ MSV  STUDÉNKA 

 

• Divize   Mužů   : 

 

1)    ASK TATRA KOPŘIVNICE 

2) TJ   HORNÍ  DATYNĚ 

3) TJ Slezan FRÝDEK MÍSTEK 

4) TJ Ferrum FRÝDLANT n.O. 

5) TJ  FRENŠTÁT  p/R  

6) TJ  ODRY     

7)   Slávia ORLOVÁ 

8) 1.PM OSTRAVA 

9) SK SVINOV  

10) KLUBsten Karviná 

 

• Jednotlivé Okresní, Regionální, Městské svazy stolního tenisu mají přidělenou kvótu  delegátů s hlasem 

rozhodujícím - dle počtu členské základny registrovaných dospělých členů (tj. evidenční poplatek 200,- Kč).   : 

 

• Frýdek – Místek     - 4  delegáti s hlasem rozhodujícím 

• Karviná        -  2  delegáti s hlasem rozhodujícím 

• Nový   Jičín        -  2  delegáti s hlasem rozhodujícím 

• Opava -  2  delegáti s hlasem rozhodujícím 

• Ostrava -  3  delegáti s hlasem rozhodujícím 

 

• Za  Výkonný výbor  Moravskoslezského svazu stolního tenisu  je  delegátem s hlasem rozhodujícím : 

   Předseda  svazu     -   p. Jiří   Olbricht 

 

 

 

        Jiří    O L B R I C H T    v.r.                                     ing. Petr  M O L I N E K   v.r. 
              předseda    MSSST                                    sekretář  MSSST  

 

P Ř Í L O H Y   : 

•  Jednací řád MSSST 2011 

•  Pozvánka na konferenci MSSST 2011 


