
1.případ 2.případ 3.případ
každý další 

případ

1 název soutěže*

2 datum utkání*

3 začátek utkání *

4 konec utkání*

5 název družstva*

6 adresa hrací místností *

7 výsledek (sady, body) každé samostatně *

8 jména u podpisů vedoucích družstev *

9 vítěz nebo uveden nesprávný vítěž *

10
označení u jména st. ml. i u čtyřher (pokud jsou na soupisce 

dva hráči stejného příjmení a jména) *

11

křestní jméno u hráče platí ve dvouhrách v první sérii zápasů a 

u čtyřher v případě dvou a více hráčů stejného příjmení na 

soupisce **

12
Nezajištění vrchního rozhodčího k utkání / nesepsaná dohoda 

o vedení zápisu **

13 Neschválený zápis o utkání (tiskopis) * 50,- 100,-Kč 200,-Kč

Ostatní nedostatky 1.případ 2.případ 3.případ
každý další 

případ

14 Pozdní zaslání zápisu o utkání  (o 1 den/zápis)* důtka 50,-Kč

15 Pozdní zaslání zápisu o utkání  (o 2 dny/zápis)* 50,-Kč 150,-Kč

16 Pozdní zaslání zápisu o utkání  (o 3 a více dnů/zápis)* 100,-Kč 300,-Kč

17 Nenahlášení výsledků po utkání do 30 min* 50,-Kč 100,-kč

18 Nepotvrzení on-line zápisu dle Rozpisu soutěže bod 14** 100,-Kč 200,-Kč

19 Nezadání zápisu o utkání do výsledkového servisu STIS** 100,-Kč 200,-Kč

20 Začátek utkání mimo stanovený čas (do 1 hod.)** 100,-Kč 200,-Kč

21 Pozdě nebo nenahlášení předehrávky** 200,-Kč

22 Neoprávněný start hráče** WO + 400,-Kč

23 Nedohrané utkání**

24 Nedostavení se k utkání** WO + 1.000,-Kč WO+2.000,-Kč

25 Neodehrání utkání (kontumace)** WO + 1.000,-Kč WO + 2.000,-Kč

26 Neodehrání utkání (zjištěno komisařem)** WO + 2000,-Kč WO + 4000,-Kč

27 Vyloučení družstva nebo odhlášení po rozlosování

Za nesplnění podmínek soutěže 1. rok v soutěži 2. rok další roky

28 neaktivní mládež za 1 hráče

29 rozhodčí / osoba

30 trenér / osoba

* vztahuje se na dvojkolo

** vztahuje se na každé utkání

ROZPIS SOUTĚŽE - SAZEBNÍK POKUT MSSST 2019-2020

2x více než předchozí 

případ (max. do výše   

2.000,-Kč)

Nedostatky v zápisech o utkání - chybějící údaje:

řeší disciplinární 

komise vyloučení ze 

soutěží MSSST

řeší STK

100,- Kč

d
ů

tk
a

n
ap

o
m

en
u

tí

o 100,-Kč 

více než 

předchozí 

případ 

(max. 

1.000,-Kč)

důtka 50,-Kč 100,-Kč

povolená 

vyjimka
500,-Kč

2x více než předchozí případ                  

(max.2.000,-Kč)

2x více než předchozí 

případ

500,-Kč 

5.000,-Kč


