
Stránka 1 z 2 
 

            

MMOORRAAVVSSKKOOSSLLEEZZSSKKÝÝ    SSVVAAZZ    SSTTOOLLNNÍÍHHOO    TTEENNIISSUU                                                                                                        
  

Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava   
www.mssst.cz 

 

 

    
 

 

DODATEK 
ROZPISU DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ MSSST 
 MUŽŮ A ŽEN PRO SEZÓNU 2020 – 21 

SVÁLENÝ VV MSSST  
 

Z důvodů stále přetrvávajících omezení v soutěžích stolního tenisu v podzimní části a možného 
přerušení i v jarní části, vydává VV MSSST tento dodatek, který byl schválen per rollam. VV MSSST 
si uvědomuje, že změnou dojde k zhoršení regulérnosti soutěží, ale i přes tento nedostatek je snahou 
VV dohrát soutěže v omezeném režimu.  

Schválené změny jsou následující: 

1) Restart soutěží řízených Moravskoslezským svazem stolního tenisu od 23.1.2021 dle upraveného 
rozlosování. 

2) Systém utkání každý s každým dvoukolově se mění na jednokolový systém každý s každým. Do konce 
února 2021 bude rozhodnuto o nadstavbové části play-off, play-out, a to v závislosti na vývoji situace 
ohledně pandemie. 

3) Odehraná utkání z podzimní části se započítávají do tabulky. Dále se do tabulky budou započítávat kola 
plánovaná, jako odvetná. V DIMU a KS I to je 19.-28. kolo a v KS II 12. kolo a 15.-22. kolo   

4) Ruší se níže uvedená kola jednotlivých soutěží: 

a) DIMU a KS I: 5.- 14. kolo podzimní části (3.-7. dvojkolo) a 15.-19. kolo jarní části (1.a 2. 
dvojkolo odvet). 

b) KS II: 3.- 11. kolo podzimní části (3.-5. dvojkolo a dojičky) a 13.-14. kolo jarní části 
(2. dvojkolo odvet). 

Poznámka: čísla jednotlivých kol jsou uvedená dle STISu a čísla dvojkol jsou uvedená dle Bergerových 
tabulek. 

5) Změna termínů DIMU a KS I 

a) 25. a 26. kolo (6.dvojkolo odvet) se odehraje v novém termínu 23.-24.1.2021. Původní termín byl 
10.-11.4. 2021, 

b) 27. a 28. kolo (1dvojkolo odvet) se odehraje v novém termínu 6.-7.2.2021. Původní termín byl 24.-
25.4.2021. 

6) Změna termínů KS II 

a) 21. a 22. kolo (1. dvojkolo odvet) se odehraje v novém termínu 23.-24.1.2021. Původní termín byl 
10.-11.4.2021. 

b) 12. kolo (odvety dvojiček) se odehraje v novém termínu 6.2.2021. Původní termín byl 23.1.2021.  
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7) Termíny utkání, včetně změn v závislosti na vyrovnání nepoměru domácích a venkovních utkání, jsou 
zveřejněny v rozlosování, které je součásti tohoto dodatku, jako příloha č.1. Změny v závislosti na 
vyrovnání počtu utkání jsou podbarveny žlutě. Případné kolize budou řešeny individuálně. 

8) VV MSSST si vyhrazuje právo na případné změny, a to v závislosti na vývoji epidemiologické situaci. 

9) VV MSSST zrušil bod 2. Společná ustanovení z dodatku k Rozpisu soutěže schváleného dne 7.9.2020.  

 

 

Rozpis soutěže 
připravil: Miroslav Henžel dne: 13.12.2020   
Rozpis soutěže 
schválil: VV MSSST dne: 

Per rollam 
15.12.2020   

          
Jiří OLBRICHT v. r.       Miroslav Henžel v. r. 

předseda MSSST       předseda STK MSSST 
 


