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Dovolte mi za celý kolektiv, se kterým přicházíte do kontaktu ve stolním tenise, 
abych Vám za Vaší práci, kterou jste v letošním roce přispěli k prospěchu stolního 
tenisu, poděkoval. Zároveň Vám a Vaším rodinným příslušníkům v novém roce 2020 
přeji především pevné zdraví, lásku, štěstí a mnoho úspěchů nejen ve stolním tenise 
ale i v osobním životě. 

 

1. Dlouhodobé soutěže  
1.1 Kontrola plnění podmínky (SŘ čl.330.25) 
Na základě kontroly plnění podmínky dle čl.330.25 SŘ byly zneplatněny níže uvedené soupisky 
družstev. Níže uvedení hráči budou ze základu soupisek přesunutí na poslední místa v dané 
soupisce, a to před hráče na střídavý start. Změnu provede oddíl nejpozději 3 dny před zahájením 
druhé poloviny soutěže. 
 
SOUTĚŽ  DRUŽSTVO    PŘEŘAZENÝ HRÁČ 
DIMU  ASK Tatra Kopřivnice  Pavel MICHÁLEK 
KSIIA  TJ Sokol Příbor   Tomáš KYPR 
   TJ Sokol Skalice   David TYPOVSKÝ 
KSIIB  KLUBsten Karviná  Tomáš HORÁČEK 
        Jan OLEKSÍK 
   KST Darkovice   Tomáš MILOTA 
 
330.25 
Přeřazení hráče základu družstva na soupisce, pokud do 31.12. nehrál, nebo hrál jen minimálně: 
Hráč základu družstva, který v základní části dlouhodobé mistrovské soutěže do 31.12. nehrál, nebo 
hrál jen minimálně, bude na zbytek soutěže na soupisce přeřazen za hráče, kteří jsou členy oddílu a 
hráče na hostování, před hráče, kteří jsou v družstvu na střídavý start. 
 
1.2 Závady 
 
KSIIB 
10.kolo 
VSK VŠB-TU Ostrava – SK Slávia Orlová B     Dohoda: Zeman Karel  
Ve čtyřhře neuvedené křestní jméno hostujícího hráče (Swaczyna). Hostující družstvo má na soupisce více hráčů 
stejného příjmení.             UPOZORNĚNÍ 
 
11.kolo 
TTC Bolatice – SK Slávia Orlová B    vrch. rozhodčí: Schimetzek Tomáš 
V zápise o utkání uvedené jméno hráče Swaczyny Radka jako Svačina Radek. Vedoucí hostujícího družstva potvrdil 
zápis o utkání s nesprávným jménem hráče, nebyla provedena kontrola dle soupisky družstva. POKUTA  
 
VSK VŠB-TU Ostrava – TJ Sokol Radvanice-Bartovice  Dohoda: Zeman Karel 
V zápise o utkání nedopsané sady u zápasu č.17 a nedopsané body u zápasů č.17 a 18. Výsledek utkání schválen. 
V případě opakování uvedené závady, nebudou nezapsané výsledky započítávány do celkového výsledku.  
  
             UPOZORNĚNÍ 
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2. Krajské přebory 
Krajské přebory dospělých se uskuteční dne 18. 1. 2020 v herně SKST Baník Havířov. 
UPOZORŇUJEME všechny hráče, kteří se chtějí KP účastnit, že na KP se přihlašuje pouze 
prostřednictvím Registru ČAST nejpozději do 16. 1. 2020 23:59. Seznam přihlášených hráčů 
bude zveřejněn na adrese https://registr.ping-pong.cz/htm/turnaje/info.php?turnaj=219 .  
V případě potíží s přihlašováním kontaktujte v termínu do 16. 1. 2020 předsedu STK na e-mailu 
henzel.mirolav@seznam.cz .  
Odhlášení z krajských přeborů po uzávěrce přihlášek kontaktujte vrchního rozhodčího na e-mailu 
jiri.olbricht@centrum.cz . 
PŘIHLÁŠENÍ je nutné potvrdit prezencí v místě konání KP v časech dle Rozpisu. 
Rozpis KP MSSST 2020 bude rozeslán ve Zpravodaji MSSST č.3 2019/20 a zveřejněn na 
webových stránkách MSSST https://www.mssst.cz/  
Odměny za vítězství v KP budou převedeny na nahlášený bankovní účet. 
 
 
3. Žebříček MSSST 2018/2019 – Dodatek č.03 
Dodatečné zařazení hráčů do žebříčku MSSST na základě obdržených žádostí a doložených 
výsledků: 

 
 
4. Český pohár 
Do I. stupně nemistrovské soutěže Českého poháru se přihlásilo 14 družstev mužů. Družstva jsou 
dle Rozpisu rozdělená do dvou skupiny. Do II. stupně ČP budou postupovat 3 družstva, a to vítězná 
družstva skupin A, B a třetím postupujícím družstvem bude jeden z poražených finalistů, který 
bude lépe umístěný v konečné tabulce sezóny 2019/2020. Rozhodující je nejvyšší soutěž, umístění, 
počet získaných bodů.  

V I. stupni Českého poháru nemohou startovat hráči, kteří jsou uvedení na ligových soupiskách 
v základu. 

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

Termíny utkání ČP: 

1.kolo     2.kolo      3.kolo 
28.03. 2020 17:00   18.04. 2020 17:00    08.05. 2020 17:00 
Rozlosování I. stupně ČP je součásti Zpráv STK jako příloha a je zveřejněné na webové adrese: 
https://stis.ping-pong.cz/adresar/svaz-420105/rocnik-2019/soutez-3904  
 

 

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

číselná 
hodnota

1 47505 Schwarz Ota 1995 ASK Tatra Kopřivnice NJ 101-140N 140,5

ŽEBŘÍČEK MSSST 2018-19
DODATEK - 04 MUŽI
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5. Pokuty 
PP č.05 2019/20 
TJ Sokol Skalice……………………………………………………………………. 050,-Kč 
Navýšení pokuty z důvodu neuhrazení pořádkové pokuty č.02 2019/20 se splatností 10.12.2019. Celková pohledávka 
k 29.12.2019 je 100,-Kč 
 

PP č.06 2019/20 
TTC Bolatice …………………………………………………………………… 050,-Kč 
Potvrzení zápisu o utkání s nesprávnými údaji 
 

PP č.07 2019/20 
SK Slavia Orlová…………………………………………………………………. 150,-Kč 
Potvrzení zápisu o utkání s nesprávnými údaji 
 

Termín splatností pořádkových pokut je do 8. 1. 2020.  
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. 
 

Oddílu TJ Sokol Skalice při neuhrazení celkové pohledávky do 8.1.2020 bude zastavená 
závodní činnost. 
 

Pokuty jsou zadané v IS ČAST na webové adrese: https://stis.ping-pong.cz/pokuty/svaz-420105/rocnik-
2019  

 

 

 

Přílohy: 

 Termínový kalendář – aktualizace 30.12.2019 

 Rozlosování I. stupně ČP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    předseda STK MSSST 
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