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

 

 
1. Konference ČAST 
(zpráva VV) 

 

1.1. Arbitrážní komise 

 

Na Konferenci ČAST 15.4.2012 byla zvolena nová Arbitrážní komise ČAST 

 

 předseda Štarman Karel 

 členové  Bajger Zbyněk 

   Brhel Richard 

   Fürbacher Ivan 

   Pěnkava Pavel 

 

1.2. Usnesení 

 

V příloze zasíláme 

-  Usnesení Konference ČAST 15.4.2012, 

-  Přílohu č.1 – Změny v Soutěžním řádu 

-  Přílohu č.2 -  Nový Registrační a Přestupní řád. 

 

 

2. Upozornění Registrační a informační komise 
(zpráva RIK) 

 

Registrační komise žádá všechny svazové funkcionáře o včasné prostudování zejména novinek v Registračním 

řádu schváleném Konferencí ČAST. Nový způsob vybírání evidenčních poplatků bude v začátcích klást větší 

nároky hlavně na kolegy svazové funkcionáře, aby se nově zorientovali a případně komunikovali svoje potřeby 

hlavně mezi regionálními a krajskými svazy podle situací, které nastanou v oblasti financí z evidenčních poplat-

ků. 
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Základní snahou je ponechat více prostředků na činnost oslabených regionálních svazů, které asi nejvíce postihu-

jí nebo postihnou změny ve struktuře ČSTV. Více prostředků snad také podpoří činnosti v těchto svazech.  

 

Do uvedení v platnost těchto předpisů bude upraven i Registr ČAST, s patřičnou návazností do STISu. Zároveň 

důrazně doporučujeme všem KSST posunout přihlášky do jejich soutěží na mnohem dřívější termín než byly 

doposud zvyklé. Vzhledem k nově vzniklým termínům placení evidenčních poplatků je zapotřebí co nejdří-

ve„vygenerovat“ strukturu soutěží na příští rok v Registru a také ji „obsadit“ družstvy jednotlivých oddílů, aby 

evidenční seznamy z oddílů „propadaly“ ke správným správcům Registru ČAST.  Systém sice bude dynamicky 

reagovat na vložené změny, ale mohlo by docházet ke zbytečnému množství dodatečných převodů peněz, které 

má tento nový způsob naopak odstranit.  

 

Do 15.5. najdete všichni na stránkách Registru ČAST stručný návod nebo kalendář pro nově zavedené termíny 

jak poplatcích , tak v přestupech.  

Vhodný termín pro přihlášky do krajských soutěží je do 10.6. Termín pro přihlášky do regionálních soutěží ne-

bude pro Registr ČAST rozhodující.  

 

Dodržení termínů je důležité pro platnost hráčských registrací, které budou nyní konečně platit v termínech tak 

jak bylo původně zamýšleno, t.j. od 1.7. do 30.6. v každé sezóně. 

Předpokládáme, že nás již nepřekvapí žádná zásadní nefunkčnost v naší oblasti a předpis se opět na delší dobu 

ustálí v této podobě, tak aby se opět mohl zažít a sloužil co nejlépe.  

 

 
3. Nejdůležitější změny 

 
Zveřejňujeme nejdůležitější změny přijaté a schválené na konferenci ČAST konané dne 15.4. 2012 

v Praze. Schválené změny jsou součásti Zpravodaje jako přílohy. 
 

 EVIDENČNÍ SEZNAMY  SŘ čl. 409.03 

- se vyplňují v Registru ČAST a musí být vyplněny nejpozději do 15.6. každého roku 

 

 EVIDENČNÍ POPLATKY (registrační poplatky) SŘ čl. 409.02 

- se odvádějí nejpozději do 15.6. každého roku na určený bankovní účet příslušného svazu 

- příslušný svaz se určuje dle nejvýše přihlášeného družstva ( družstvo v celostátní soutěži – zašle 

oddíl poplatky na ČÁST; družstvo nejvýše v krajské soutěži – zašle oddíl poplatky na MSSST; 

družstvo nejvýše v městských soutěžích – zašle oddíl poplatky na MěSST) 

- svazy překontrolují evidenční seznamy a potvrdí úhradu evidenčních poplatků do 30.6. každého ro-

ku 
 

 

 HOSTOVÁNÍ 

- maximálně na třech soupiskách dospělých jiného oddílu 

- žádost o hostování lze podávat v termínu od 15.5. do 14.2 následujícího roku 

- zaveden poplatek za povolení hostování 200,-Kč, hradí se svazu, který schvaluje hostování 
 

 PŘESTUP 

- zamítnutí přestupu při nedoručení formulářů do 10dní od zadání v Registru ČÁST, v případě zapla-

cení poplatku se tato lhůta prodlužuje na 20dní 

- poplatek za přestup ostatního člena se nehradí 

 
 STŘÍDAVÝ START (jen do 21let) 

- hráči, který není na žádné soupisce družstva, nemůže být schválen střídavý start 

- žádosti o střídavý start se podávají od 10.8. do 14.2. následujícího roku 

 

 

 

 

 

 

2 )  KONFERENCE   MSSST   :  
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Konference Moravskoslezského svazu stolního tenisu se uskuteční  v sobotu  2.6. 2012  od 9.00 hod v 

Ostravě, zasedačka KS ČSTV – 6.patro, ( bývalá budova ČSAD u Kauflandu). 
• Každý oddíl, jehož družstvo hrálo v Ligových soutěžích Mužů a Žen nebo v Divizi mužů a žen  2011-12 

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) TJ Sokol BRUŠPERK 

7) TTC  OSTRAVA - PORUBA  

8) TJ MSV  STUDÉNKA 

 

• Divize   Mužů   : 

 

1)    ASK TATRA KOPŘIVNICE 

2) TJ   HORNÍ  DATYNĚ 

3) TJ Slezan FRÝDEK MÍSTEK 

4) TTC FRÝDLANT n.O. 

5) TJ  FRENŠTÁT  p/R  

6) TŽ TŘINEC     

7)   Slávia ORLOVÁ 

8) 1.PM OSTRAVA 

9) SK SVINOV  

10) TJ Sokol HRABŮVKA 

11) TJ Sokol Kateřinky 

 

• Divize   Ženy   : 

 

1)    SK FRÝDLANT 

2)    TJ Sokol DĚHYLOV 

 

• 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     - 2  delegáti s hlasem rozhodujícím 

• Karviná        -  2  delegáti s hlasem rozhodujícím 

• Nový   Jičín        -  2  delegáti s hlasem rozhodujícím 

• Opava -  2  delegáti s hlasem rozhodujícím 

• Ostrava -  2  delegáti s hlasem rozhodujícím 

 

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

   Předseda  svazu     -   p. Jiří   Olbricht 

 

3 )  ŠKOLENÍ  A  DOŠKOLENÍ   TRENÉRŮ  lic. C  :  

 

Trenérsko metodická komise TMK MSSST  bude pořádat 15 - 16.6. 2012 školení a doškolení trenérů lic. 

C  v Herně stolního tenisu TJ Ostrava, Varenská ul., Ostrava 1.Začátek školení a doškolení od 16.00 hod. lektoři : 

Zbyněk Bajger, Marian Hájko, Marie Hrachová.V příloze Vám zasílám Směrnici ČAST č.2/2011 - Pro udělování 

trenérských licencí a školení trenérů. Dále Vám zasíláme pozvánku a v ní důležité informace pro úspěšné absolvo-

vání tohoto semináře. Organizační pracovníky oddílů a klubů prosím o předání těchto informací ostatním Vašim 

kolegům. Přihlášky zasílejte do 8.6.2012 na adresu Marian.Hajko@arcelormittal.com   (tel. 606 774 322 ) 

Podmínka uskutečnění tohoto školení je účast min. 12 osob na školení. 

 

        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  
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