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INFORMACE ŘEDITELE SOUTĚŽÍ MSSST 2021/2022 (10)
1. PRAVIDLA PRO KONÁNÍ SOUTĚŽÍVE STOLNÍM TENISU
VV MSSST dne 22.11.2021 schválil per rollam Pravidla pro konání soutěží ve stolním tenisu. Pravidla jsou
uvedena ZDE. Jedná se o pravidla pro mistrovské a nemistrovské soutěže ve stolním tenisu a vycházejí ze
všeobecných pravidel pro konání sportovních soutěží na základě mimořádných a ochranných opatření
Ministerstva zdravotnictví splatností od 22.listopadu 2021 do odvolání.
Pravidla jsou aktualizovaná ke dni 22.11.2021.
Aktualizované dokumenty:

Pravidla pro konání soutěží v době mimořádných opatření COVID-19 ZDE
Prohlášení o bezinfekčnosti pro krajské soutěže družstev ZDE
Prohlášení individuální o bezinfekčnosti na akce MSSST ZDE

2. DOPLNĚNÍ ŽEBŘÍČKU
Muži:
1.

Demek Tomáš, 1965, TTC Ostrava 2016 na pozici 20N (20,5)

3. KBTM
KM vydává Nasazovací žebříček pro 4. KBTM 4.12.2021 v Havířově
V sobotu 4.12.2021 se koná v Havířově 4. KBTM MSSST 2021/2022.
KBTM se bude konat za zpřísněných podmínek a s OMEZENOU účastní jak hráčů, tak i trenérů.
Max. 100 osob.
KBTM bude určen pouze pro PŘÍHLÁŠENÉ hráče a trenéry (1 oddíl = 1 trenér)
KBTM se bude konat BEZ DIVÁKŮ (bez rodičů)
Z důvodu špatné epidemiologické situace, podle platné legislativy a nařízení se turnaje může účastnit
pouze omezený počet účastníků.
Počet účastníků je max. 100 osob (které budou označeny a budou mít přístup na sportoviště)
Počet hráčů bude stanoven podle tohoto vzorce:
Počet hráčů = 100 – 2 (rozhodčí) – x (počet trenérů)
Počet trenérů = 1 trenér/1 oddíl, klub
PODMÍNKY ÚČASTI:
Dodržení všech náležitostí pro účast na sportovních akci dané nařízeními Ministerstvem zdravotnictví.
Jejich splnění bude jmenovitě kontrolování podle seznamu přihlášených u vstupu do haly. Účastníci
budou označeni.
Řádné přihlášení se do turnaje. Jak hráče, tak i trenéra!

Přihlášky se podávají mailem na adresu předsedy KM MSSST p. Bednáře kmmssst@mssst.cz
Na přihlášce se musí uvést oddíl, klub, příjmení a jméno účastníků. Hráčů i trenéra.
Stav přihlášek hráčů i trenérů se bude do jejich uzavření průběžně aktualizovat.
Stav přihlášek hráčů i trenérů bude zveřejněn na www.mssst.cz
Stav přihlášek hráčů bude barevně vyznačen v Stav přihlášek na 4. KBTM v Havířově

Součástí bude i zobrazení seznamu přihlášených trenérů jednotlivých oddílů.
Ukončení podání přihlášek je ve čtvrtek 2.12.2021, 20:00 hod.

4. EKONOMICKÁ PRAVIDLA
Ekonomická pravidla MSSST, na základě kterých se hradí všechny poplatky, naleznete na webových
stránkách MSSST ZDE.
VV oznamuje změnu účtu, nové číslo je: 2802020264/2010.

5. SEZNAM SCHVÁLENÝCH POTAHŮ A MÍČKŮ
Seznam schválených potahů ITTF na období 1.10.2021 – 31.12.2021 je ZDE
Seznam schválených míčků ZDE.
Míčkům Xushaofa *** a Xushaofa D40+ končí platnost 31.12.2021!

V Karviné dne 30.11.2021
Mgr. Radim Petr
ředitel soutěží MSSST
mail: reditelmssst@mssst.cz
mob.: 777 256 847

