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1. Dlouhodobé soutěže  
1.1 Zasílání předběžných výsledků 
Předběžné výsledky utkání je povinen hlásit pořádající oddíl do 30 minut po odehraném dvojkole 
a to prostřednictvím níže uvedených technologii: 
a) zasláním SMS zprávy na telefonní číslo 606 773 338 
b) zasláním e-mailové zprávy na adresu mssst.vysledky@gmail.com 
c) zadáním výsledku do IS ČAST a odesláním hlášením o výsledku 
 
Upozornění: hlášení předběžných výsledků jiným způsobem než dle bodů a-c nebude uznáno a 
bude bráno jako nenahlášení předběžných výsledků. 
Poznámka: předběžné výsledky nemusí hlásit oddíl, který vyplňuje zápis o utkání on-line 
v průběhu utkání. 
 
1.2 Zasílání zápisů o utkání 
Zápisy o utkání se zasílají 24 hodin po odehraném utkání, nejpozději první pracovní den po 
odehraném dvojkole do 18:00hod. Pozdější zaslání bude bráno jako porušení Rozpisu soutěže se 
všemi důsledky. Zápisy se zasílají jen na e-mailovou adresu mssst.vysledky@gmail.com  
 
1.3. Zadávání výsledků do IS ČAST 
Oddíly jsou povinny výsledky utkání zadat do IS ČAST – Registr nejpozději 1. pracovní den 
po odehraném utkání. 
Do IS ČAST se přepisují všechny informace, které jsou uvedeny v papírové verzi zápisu, mimo 
střídaní hráčů, které je v systému zvýrazněné tučným písmem. 
 
Zadávání on-line výsledků. 
Pro schválení on-line zápisu o utkání je nutné, aby bezprostředně po utkání daný zápis potvrdili 
minimálně oba vedoucí družstev, pokud je v zápise uveden vrchní rozhodčí, tak i vrchní rozhodčí. 
Výjimku lze povolit u vedoucího hostujícího družstva, který může zápis potvrdit do 24hod. po 
utkání v IS ČAST. 
 
Výhody vedení on-line zápisu     Nevýhody vedení on-line zápisu 
- sledování výsledků v reálném čase    - nutnost technického vybavení – lze  
- nezapomenete zadat žádný požadovaný údaj   řešit mobilním telefonem 
- nezadáte hráče, který není na schválené soupisce  - internetové připojení – lze řešit např. 
- nemusíte hlásit předběžný výsledek    hotspotem z mobilního telefonu 
- nemusíte po utkání přepisovat zápis 
- nemusíte skenovat 
- nemusíte zasílat naskenovaný zápis 
 
Poznámka: jednoduše řečeno, při zadávání on-line zápisu máte po utkání hotovo a navíc výrazně snižujete 
riziko, že na něco zapomenete nebo v zápise uděláte chybu, čímž můžete obdržet pokutu.  
On-line zápis může vyplňovat kterýkoliv člen družstva, který si nechá vygenerovat přihlašovací údaje do IS 
ČAST. Heslo z vygenerovaných údajů se používá k potvrzení zápisu. 
Zadané heslo musí být heslo, které je vygenerované k osobě, která je v zápise uvedená jako vedoucí 
družstva.  
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1.4 Změna hrací místnosti 
 
KST Darkovice – KLUBsten Karviná  
KST Darkovice – TJ Sokol Záblatí 
Výše uvedená utkání se odehrála v náhradní hrací místnosti KD Děhylov. Změna hrací místnosti 
byla oznámena v den utkání z důvodu, že klub nebyl informován o obsazenosti KD v Darkovicích. 
Obecní úřad zaslal informaci o obsazenosti klubu den před utkáním. Potvrzení obecního úřadu bylo 
zasláno i na řídící svaz. Klub v tomto případě nebude finančně potrestán za pozdní nahlášení 
změny. Děkujeme hostujícím družstvům za korektní přístup k změně hrací místnosti na poslední 
chvíli.  
 
1.5 Změny 
 
ODDÍL    SOUTĚZ  ZMĚNA     NYNÍ 
TJ Sokol Brušperk  DIMU  organizační pracovník družstva Petr Koloničný 
Změna v IS ČAST od 10.10.2019 
 
1.6 Závady 
 
Závady v Zápisech o utkání 1.-5. kola byly zaslány všem organizačním pracovníkům družstev 
hrající soutěže MSSST. Závady od 6.kola jsou klasifikovány dle sazebníku pokut, který je součástí 
Zpráv jako příloha. 
 
DIMU 
SKST Baník Havířov D – SK Stolní tenis Pstruží  vrchní rozhodčí: Čihák Marek licence C 
Vrchní rozhodčí neuvedl v zápise o utkání čas konce utkání. Porušení SŘ čl. 129    NAPOMENUTÍ 
 
TJ Ostrava KST E – KST Slezan Opava B     Dohoda: ???? 
Zápis o utkání veden on-line. Nebyla sepsána dohoda o vedení zápisu. Porušení ŠR čl.337f)  DŮTKA 
 
TJ Ostrava KST E - TJ TŽ Třinec      Dohoda: ??? 
Zápis o utkání veden on-line. Nesepsána dohoda o vedení zápisu. Porušení SŘ čl. 337f)   POKUTA  
 
TJ ODRY – ASK Tatra Kopřivnice   vrchní rozhodčí: Zeman Lubomír licence C 
Začátek utkání v 18:00hod. Stanovený začátek utkání dle rozpisu 17:00hod. Porušení SŘ čl. 327.01 POKUTA 
 
TTC Siko Orlová C – KST Slezan Opava B  vrchní rozhodčí: Revay Radomír licence C 
Vrchní rozhodčí nebyl uveden v elektronickém zápise o utkání.       UPOZORNĚNÍ 

KSIIA 
TJ Mořkov – TJ Sokol Brušperk B     Dohoda: Kyselý Tomáš 
Do IS ČAST nepřepsaná dohoda o vedení zápisu.        UPOZORNĚNÍ 
 
TJ TŽ Třinec B – TJ Sokol Ropice B     Dohoda: Kliment Miroslav 
Při kontrole zápisu o utkání bylo zjištěno, že v zápise o utkání (papírová forma) je uveden hráč Beneš Radomír. 
Hostující družstvo má na soupisce hráče Benesz Radomír. Výsledek utkání je uznán. V případě opakování bude 
posuzováno jako neoprávněný start hráče se všemi důsledky.       DŮTKA 
 
SSK Komorní Lhotka – TJ Slavoj Český Těšín B vrchní rozhodčí: Novák Petr nepl. licence 
Domácí družstvo nezajistilo vrchního rozhodčího s požadovanou licencí, nesepsána dohoda o vedení zápisu. Porušení 
Rozpisu soutěže bod 19, SŘ čl.337f).          DŮTKA 
 
TJ Sokol Příbor – TJ TŽ Třinec B   vrchní rozhodčí: Pařilová Marie licence C 
U střídajícího domácího hráče neuvedené křestní jméno. Porušení SŘ čl. 129.    DŮTKA 
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TJ Sokol Skalice – SSK Komorní Lhotka     Dohoda: ???? 
Nesepsaná dohoda o vedení zápisu o utkání. Porušení Rozpisu soutěže bod 19, SŘ čl.337f)    DŮTKA 
 
TJ Sokol Skalice – TJ TŽ Třinec B      Dohoda: ???? 
Nesepsaná dohoda o vedení zápisu o utkání. Porušení Rozpisu soutěže bod 19, SŘ čl.337f)    POKUTA 
 
TJ Mořkov – TJ Frenštát pod Radhoštěm B    Dohoda: Kyselý Tomáš 
Hlášení předběžného výsledku zasláno 78 minut po odehraném utkání. Porušení Rozpisu soutěže bod 14.  POKUTA 
 
KSIIB 
TTC MG Odra GAS Vratimov C – TJ Sokol Radvanice-Bartovice Dohoda: Lulek Tomáš  
Do IS ČAST nepřepsaná dohoda o vedení zápisu.        UPOZORNĚNÍ 
 
TTC MG Odra GAS Vratimov C – SK Slavia Orlová B   Dohoda: Lulek Tomáš 
Do IS ČAST nepřepsaná dohoda o vedení zápisu.        UPOZORNĚNÍ 
 
TTC MG Odra GAS Vratimov C – VSK VŠB-TU Ostrava  Dohoda: Lulek Tomáš 
Do IS ČAST nepřepsaná dohoda o vedení zápisu.        UPOZORNĚNÍ 
 

TJ Sokol Záblatí – TJ ODRY B       Dohoda: Jochym David 
Do IS ČAST nepřepsaná dohoda o vedení zápisu.        UPOZORNĚNÍ 
 
TJ Sokol Záblatí – TJ Sokol Nová Bělá     Dohoda: Jochym David 
Do IS ČAST nepřepsaná dohoda o vedení zápisu.        UPOZORNĚNÍ 
 
1.7 Podmínky pro účasti 
 
V příloze zveřejňujeme splnění podmínek pro účast v soutěžích MSSST dle SŘ čl. 322.01 a 
kvalifikovaní trenéři a 322.01b kvalifikování rozhodčí k datu 31.10.2019. Vyhodnocení pro sezónu 
2019/20 bude zveřejněné po skončení dlouhodobých soutěží.    
 
2. Český pohár 
Uzávěrka přihlášek do I. stupně 30.ročníku nemistrovské soutěže tříčlenných družstev Český 
pohár je 15.12.2019.  
Přihlášky se přijímají pouze prostřednictví vyplněného formuláře v Registru ČAST na adrese 
https://registr.ping-pong.cz/htm/. Po přihlášení do systému pokračujte KLUB/DRUŽSTVA 
KLUBU/PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE. 
Poznámka: při vyplňování formuláře v kolonce DO SOUTĚŽE zvolte úroveň Český pohár I.stupeň!!! 

Schválený Rozpis Českého poháru pro MSSST je součásti Zpráv STK, nedílnou součásti je 
Rámcový rozpis ČAST pro nemistrovskou soutěž Český pohár. 

Soupisky: na základě přijaté přihlášky se v Registru zobrazí možnost zadávat soupisky družstev. 
V I. stupni Českého poháru nemohou startovat hráči uvedení v základu ligových soupisek. 

Odměna pro postupující družstva do II. stupně bude zaslaná na účet, který oddíl (kluby) uvede do 
přihlášky pro Český pohár ve výši 3 000,-Kč, po vydání konečných výsledků I. stupně ČP. 

Do II. stupně ČP postupují 2 – 4 družstva v závislosti na počtu přihlášených družstev v I. stupni 
a) 15 a více družstev_____________________ 4 postupující 
b) 10 – 14 družstev______________________ 3 postupující 
c) méně než 10 družstev__________________ 2 postupující 

https://registr.ping-pong.cz/htm/
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3. Žebříček MSSST 2018/2019 – Dodatek č.03 
Dodatečné zařazení hráčů do žebříčku MSSST na základě obdržených žádostí a doložených 
výsledků: 

 
 
4. Pokuty 
PP č.01 2019/20 
TJ Ostrava KST ……………………………………………………………………. 050,-Kč 
nezajištění vrchního rozhodčího, nesepsaná dohoda 
 

PP č.02 2019/20 
TJ Sokol Skalice …………………………………………………………………… 050,-Kč 
nezajištění vrchního rozhodčího, nesepsaná dohoda 
 

PP č.03 2019/20 
TJ Odry ……………………………………………………………………………. 100,-Kč 
začátek utkání mimo určený čas rozpisem do 1hod 
 

PP č.04 2019/20 
TJ Mořkov ………………………………………………………………………… 050,-Kč 
nenahlášení předběžných výsledků do 30 min po utkání 
  
Termín splatností pořádkových pokut je do 10. 12. 2019.  
Číslo účtu MSSST je:1765905359 / 0800. 
Splatnosti se rozumí připsání částky na účet MSSST. V případě neuhrazení v termínu bude pokuta 
automaticky navýšená o 100 %. Proti rozhodnutí STK o udělení pokuty je možné podat odvolání 
dle SŘ čl. 113. 
Pokuty jsou zadané v IS ČAST na webové adrese: https://stis.ping-pong.cz/pokuty/svaz-420105/rocnik-
2019  

 

Přílohy: 
 Rozpis Českého poháru, Rámcový rozpis Českého poháru 
 Sazebník pokut 
 Podmínky pro účast, trenéři, rozhodčí 

 

 

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

    předseda STK MSSST 

 

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

číselná 
hodnota

1 77750 Kaloč Otmar 1972 TTC Bolatice OP 61-80N 80,5
2 21310 Štůsek Jakub 1988 TTC MG Odra Gas Vratimov OV 81-100N 100,5

ŽEBŘÍČEK MSSST 2018-19
DODATEK - 03 MUŽI
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