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1. Organizace soutěží MSSST 

1.1. Zápisy o utkání  

Pro soutěže řízené MSSST je spuštěn nový formulář k zadávání výsledků o utkání pod názvem 

„on-line zápisy“. Tento formulář umožňuje zadávání on-line výsledků v průběhu utkání 

s potvrzením vedoucích družstev a rozhodčím na konci utkání. 

1.1.a – Zasílání zápisu o utkání: 

- zápisy se zasílají na e-mailovou adresu mssst.vysledky@gmail.com nejpozději do 18:00hod. 

prvního pracovního dne po odehraném soutěžním kole. 

1.1.b – Hlášení předběžných výsledků:  

- předběžné výsledky se zasílají formou SMS zprávy na telefonní číslo +420 606 773 338 do 30 

minut po odehraném druhém utkání daného kola (hlásí domácí družstvo) 

nebo 

- zadáním předběžného výsledku do informačního systému nejpozději 60 minut po odehraném 

druhém utkání. 

1.1.c – ON-LINE ZÁPISY 

Kluby mohou využít zadávání on-line zápisů během utkání, v tomto případě oddílům odpadá 

hlášení předběžných výsledků a zasílání naskenovaných zápisů o utkání v elektronické podobě. 

Musí být splněny podmínky pro uznání on-line zápisu. 

1.1.d – Podmínky pro uznání on-line zápisu: 

- zadávání v průběhu utkání po každém odehraném setu daného zápasu (bude tolerováno po 

odehrání zápasu v utkání) 

- potvrzení zápisu vedoucím domácího družstva 

- potvrzení zápisu vedoucím hostujícího družstva 

- potvrzení vrchním rozhodčím. Při absenci vrchního rozhodčího musí být sepsána dohoda o vedení 

zápisu a utkání v poznámkách vrchního rozhodčího. 

Poznámka: potvrzení on-line zápisu se provádí zadáním hesla (heslo je totožné s přístupovým heslem do Registru 

ČAST) na určeném místě v on-line zápisu. 

 

V případě, že domácí nebo hostující vedoucí družstva nepotvrdí zápis hned po utkání, může zápis 

v Registru potvrdit do 24 hodin za podmínky, že přímo po utkání bude on-line zápis potvrzen 

minimálně jednou z uvedených osob (vedoucím domácího nebo hostujícího družstva nebo vrchním 

rozhodčím). 

 

Při nepotvrzení on-line zápisu do 24 hodin po utkání vedoucím družstva bude organizačnímu 

pracovníkovi zaslán vygenerovaný zápis, který si vytiskne, podepíše a naskenovaný zašle na 

určenou adresu pro zasílání zápisů, a to nejpozději do 24 hodin. 

 

Při absenci kteréhokoliv hesla nebo při chybovém hlášení je nutné nejdříve kliknout na uložit a 

následně dokončit. Ze zápisu odejdete klinutím na ikonu „Zpět na hlášení“ a odešlete hlášení. 
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2. Změny 

2.1. Změna organizačního pracovníka 

TJ Sokol Hrabůvka  KS II B 

Petr Osvald    e-mail: p.osvald@atlas.cz     mob.: +420 602 564159 

2.2. Změna hracího vybavení 

SK Stolní tenis Pstruží  DIMU + KS II A 

Míčky: nyní Xushaofa***40+ plast, bílá 

 

Stolní tenis Kozlovice  KS II A 

Míčky: nyní TSP CP40+, plast, bílá 

Poznámka: Všechny změny byly zadány do IS ČAST a jsou zveřejněny na serveru STIS. 

 

3. Žebříček MSSST 2017-2018 – Dodatek č.02 

Na základě žádostí a doložených výsledků byly do žebříčku MSSST dodatečně zařazení níže 

uvedení hráči: 

ŽEBŘÍČEK MSSST 2017-18 

DODATEK - 02 

č.p. ID hráče Hráč Nar. Oddíl Reg. 
dodatečné 

zařazení 

číselná 

hodnota 

6 75023 Wasilewski Damian 1987 TTC Siko Orlová KA 20N 20,5 

7 47845 Musil David 1992 KST Slezan Opava OP 21-50N 50,5 

8 18858 Paraskevopulos Andreas 1957 TJ Sokol Radvanice-Bartovice OV 51-100N 100,5 

9 54758 Javůrek Jiří 1990 TJ Nový Jičín NJ 51-100N 100,5 

10 12760 Orság Pavel 1981 TJ Odry NJ 101-150N 150,5 

11 25897 Kalina František 1989 TTC MG Odra Gas Vratimov OV 101-150N 150,5 

12 62345 Beránek Pavel 2002 TJ Ostrava KST OV 101-150N 150,5 

 

4. Přestupy, střídavé starty, hostování 

Veškeré informace k přestupům, střídavým startů a hostováním najdete v IS ČAST (Registr) na 

adrese: https://registr.ping-pong.cz/htm/prestup/   

 
Přílohy: 

• Návod – první přihlášení do systému 

• Návod – obnova hesla 

• Návod – on-line zápisy vyplňování 

 

 

 

OLBRICHT Jiří v.r.     HENŽEL Miroslav v.r. 
předseda MSSST 

    
předseda STK MSSST 
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