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INFORMACE ŘEDITELE SOUTĚŽÍ MSSST 2021/2022 (13) 
 

 

1. PRAVIDLA PRO KONÁNÍ SOUTĚŽÍ VE STOLNÍM TENISU PLATNOST 

OD 19.2. DO 28.2.2022  
 

Na základě změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, schválené vládou ČR s 

účinností od 19.2.2022 do 28.2.2022, se ruší většina opatření pro konání soutěží ve stolním tenisu.  

Pro uvedené období platí následující opatření:  

1. Ochranné prostředky dýchacích cest  

Ve vnitřních prostorech se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest 

(úst a nosu).  

NEVZTAHUJE SE NA:  

a. děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku,  

b. hráčky, hráče, rozhodčí a trenéry v průběhu utkání, realizační členy družstev ve vymezeném 

prostoru pro družstva,  

c. osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo roušku,  

d. moderátory, redaktory a další osoby vystupující v televizních a rozhlasových pořadech.  

2. Účastníci soutěží a diváci:  

a. Hráči/ky, trenéři, rozhodčí a organizační pracovníci: v jeden čas maximálně 500 osob,  

b. diváci, návštěvníci: v jeden čas přítomnost nejvýše 500 osob, pokud nejsou usazeni, nebo a v 

případě, že jsou všichni diváci usazeni, nejvýše 1 000 diváků; přesahuje-li kapacita prostoru 

1000 sedících diváků, lze z počtu míst nad 1000 obsadit nejvýše 50 % maximální kapacity k 

sezení.  

Všechna ostatní opatření uvedena v původních pravidlech ze dne 18.1.2022 jsou zrušena. Tímto 

se ruší úleva k zajištění rozhodčích u stolu, prokazování bezinfekčnosti a povinnost vést evidenci 

osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání.  

Hraje se podle platných Pravidel stolního tenisu ČAST, Soutěžního řádu, Rozpisu příslušné 

soutěže a organizačních pokynů.  

 

2. SOUTĚŽE 
Výsledky 19. - 20. kola soutěží DIMU a KSI a 16. – 17. kola KSII byly schváleny.  
 

3. KONTUMACE UTKÁNÍ 

DIMU:  

TJ Sokol Brušperk – TJ Slavoj Český Těšín, 19. kolo            

Uvedené utkání je kontumováno ve prospěch domácího družstva. Družstvo TJ Slavoj Český Těšín se z 

mistrovského utkání řádně omluvilo vedení soutěží i soupeři. Družstvu TJ Slavoj Český Těšín byla udělena 

pokuta ve snížené sazbě.               

 

4. POKUTY 

PP č.7 2021/22 TJ Slavoj Český Těšín ........................................................................................... 250,-Kč  

Kontumace utkání 19. kola v soutěži DIMU. Pokuta snížená z důvodu včasné omluvy a plné součinnosti. 

 

Termín splatnosti: 4. 3. 2022.   

Pokuty č. 1.-6. byly uhrazeny do určeného termínu splatnosti.  

 

http://www.mssst.cz/


                                                                

 

                                                                             

 

 
Číslo účtu MSSST je: 2802020264/2010. Splatností 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 zveřejněny v IS ČAST ZDE  

 

5. POSTUPY A SESTUPY 
Postupy a sestupy jsou ve STISu označeny na základě tabulky aktuální 3LMD. 

 

6.  KBTM 

V sobotu 6.2.2022 se uskutečnil v Havířově 6. KBTM MSSST 2021/2022. Výsledky ZDE.  

VV na své schůzi v pondělí, 24.1.2022 rozhodl o pořadatelství dalších akcí: 

7. KBTM sobota 5.3.2022 Bílovec 

8. KBTM sobota 26.3.2022 Karviná (Petrovice) 

KP U19+U11 a U13 15.-16.4. 2022(pátek + sobota) Havířov 

KP U15 a U17 30.4. a 1.5.2022 (sobota + neděle) Frenštát 

 

7. TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ 
VV MSSST aktualizoval termínový kalendář. Odkaz na termínový kalendář MSSST je ZDE.  

VV MSSST vyzývá okresy, aby nahlásily termíny BTM a OP mládeže na adresu předsedy STK.  

 

8.  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.  

 

9.  SEZNAM SCHVÁLENÝCH POTAHŮ A MÍČKŮ 
Seznam schválených potahů je ZDE 

Seznam schválených míčků ZDE.  

Míčkům Xushaofa *** a Xushaofa D40+ skončila platnost 31.12.2021! Míčkům Xushaofa Sports *** 

končí platnost k 1.4.2022! 
 

 

V Karviné dne 22.2.2022 

 
  Mgr. Radim Petr   

           ředitel soutěží MSSST 

             mail: reditelmssst@mssst.cz 

 mob.: 777 256 847 

https://stis.ping-pong.cz/pokuty/svaz-420105/rocnik-2021
https://www.mssst.cz/clanky/mladez/sezona-2021-2022/kbtm/vysledky-6.-kbtm-mssst-2021-2022-v-havirove.html
https://drive.google.com/file/d/1-JPaVKBze_cyBoqlNqc1OZx7AXwq5daT/view
https://www.mssst.cz/clanky/dokumenty/
https://equipments.ittf.com/#/equipments/racket_coverings
https://equipments.ittf.com/#/equipments/balls
mailto:reditelmssst@mssst.cz

