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INFORMACE ŘEDITELE SOUTĚŽÍ MSSST 2022/2023 (4) 
 

 
1. VV MSSST 

Dne 21.9.2022 proběhlo 1. zasedání VV MSSST. Zápis je uveden v příloze.  

VV MSST mj. schválil:  

- Metodiku sestavování žebříčku MSSST 2022/2023, uvedena v příloze,  

- Rozpis I. stupně 33. ročníku ČP 2022/2023, uveden v příloze,  

- Metodiku sestavování žebříčku mládeže 2022/2023, uvedena ZDE,  

- Metodiku vyhodnocování aktivní mládeže 2022/2023, uvedena ZDE.   
 

2. TEPLOTA A OSVĚTLENÍ 

VV schválil návrh postupu při řešení případných problémů s teplotou a osvětlením v hracích 

místnostech. 
 

Teplota pro sportoviště je daná vyhláškou ministerstva zdravotnictví a dále hygienickými požadavky 

pro provoz školských zařízení. V hracích místnostech pro stolní tenis je Rozpisem soutěže určená 

minimální teplota 18°C. V případě, že daná teplota nebude dosažená a nebude splňovat ani minimální 

přípustnou teplotu dle vyhlášky MZ, tj.16 °C utkání se nehraje.  

V případě stížnosti na neregulérní teplotu v hrací místnosti:  

- pokud se utkání odehrálo, nemá vliv na dosažený výsledek a výsledek bude schválen,  

- teplota před utkáním nesplňuje minimální hodnotu a vedoucí družstev se dohodnou na náhradním 

termínu, bude povolen odklad, za předpokladu, že danou situaci před utkáním zkonzultují s ŘS, v 

jeho nepřítomnosti s předsedou STK, a dohodu zapíšou do Zápisu o utkání,  

- při odmítnutí odehrání utkání z důvodu neregulérnosti hrací místnosti v návaznosti na teplotu, je 

nutné prokazatelně doložit údaje o teplotě v hrací místnosti, která bude změřena dle pravidel 

stolního tenisu za použití certifikovaného nebo kalibrovaného zařízení na měření venkovní nebo 

vnitřní teploty. Potvrzení o certifikaci nebo kalibraci teploměru je nutné doložit.  

- v mimořádných případech, je možné teplotu v hrací místnosti změřit i teploměrem bez certifikace a 

kalibrace, ale v tomto případě je nutné doložit fotodokumentaci o měření, a to dvěma teploměry 

(ideálně domácími a hostujícími). V tomto případě bude další postup řešen řídícím svazem. 

Pořadatel nebo provozovatel musí zaslat vysvětlení, proč nebyla zajištěná regulérní teplota v hrací 

místnosti. Teplotu v hrací místnosti není možné měřit mobilními aplikacemi, a to z důvodu, že 

mobilní zařízení se zahřívají. Nesplnění podmínek teploty v hrací místnosti se bude řešit sportovně 

technickými důsledky až případnou kontumací utkání.  

 

Osvětlení v hrací místnosti:  

Osvětlení pro školní tělocvičny dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví je minimálně 300 lx, dle 

pravidel stolního tenisu je povinnost pro ostatní soutěže (neligové) zajistit osvětlení hracího prostoru 

minimálně jedním světelným zdrojem o výkonu 500 W. Jelikož není uvedeno, o jaký typ osvětlení z 

hlediska intenzity osvětlení se jedná, bereme v potaz zdroj s nejnižší světelnou účinnosti, což je 

Wolframová žárovka, všechny další světelné zdroje mají vyšší světelnou účinnost. Odpovídající 

hodnota v luxech je 150. Z toho vyplívá, že pro soutěže organizované MSSST je dostačující intenzita 

osvětlení nejméně 150 lx. Osvětlení se měří ve výšce hrací plochy stolu.  

V případě stížnosti na neregulérní osvětlení se postupuje následovně:  

- pokud se utkání odehrálo, výsledek utkání bude schválen,  

- v ostatních případech bude provedeno měření intenzity osvětlení, které zajistí provozovatel 

zařízení nebo pořadatel utkání:  

http://www.mssst.cz/
https://www.mssst.cz/clanky/mladez/sezona-2022-2023/metodika-sestavovani-zebricku-mladeze-v-sezone-2022-2023-k-25.8.2022.html
https://www.mssst.cz/clanky/mladez/sezona-2022-2023/zasady-vyhodnocovani-aktivni-mladeze-mssst-v-sezone-2021-2022-k-25.8.2022.html


                                                                

 

                                                                             

 

 

-- osvětlení bude vyhovovat, utkání bude kontumováno ve prospěch pořádajícího družstva. 

Pořadatel nebo provozovatel, může po stěžovateli požadovat uhrazení nákladů na měření.  

-- osvětlení nebude vyhovovat, utkání bude kontumováno v neprospěch pořádajícího družstva. 

Pořadatel nebo provozovatel musí k dalšímu utkání zajistit regulérní osvětlení.  

- v mimořádných případech lze intenzitu osvětlení v hrací místnosti měřit mobilními aplikacemi, ale 

v tomto případě je nutné doložit fotodokumentaci o měření, a to dvěma měřidly (ideálně domácími a 

hostujícími). V tomto případě bude další postup řešen řídícím svazem. 
 

3. PŘESTUPY MSSST 

Schválené:  

1. Malík David       z TJ Ostrava KST     do VŠK VŠB-TU Ostrava 

2. Vidlička Radomír      z TJ Sokol Nová Bělá    do TTC MG ODRA GAS Vratimov 

3. Siuda Tomáš       z TJ Slavoj Český Těšín   do TJ Sokol Ropice 

4. Vavrečka Michal      z VŠK VŠB-TU Ostrava   do KST Darkovice 

Střídavé starty: 
1. Jakubec Ondřej (U21)    z TJ Sokol Příbor     do TJ Spartak Bílovec (KSI) 

2. Šlachta Antonín Prokop (U17)  z SK Frýdlant nad Ostravicí  do TTC FRÝDLANT (DIMU) 

3. Kindl Tomáš (U21)     z TJ Ostrava KST     do TJ Sokol Hrabůvka (KSIIB) 

4. Jakubec Michal (U13)    z KST NOVÝ JIČÍN    do Sokol Příbor (KSIIB) 

5. Bakota Adam (U17)    z SK Frýdlant nad Ostravicí  do SK Stolní tenis Pstruží (KSI) 

6. Tichavský Filip (U19)    z KST NOVÝ JIČÍN    do TJ Frenštát pod Radhoštěm (KSI) 

7. Ondračka Adam (U17)    z TJ Ostrava KST     do TJ Ostrava KST (DIMU) 

8. Pařil Ondřej (U21)     z KST NOVÝ JIČÍN    do ASK Tatra Kopřivnice (KSI) 

9. Zvrtek Jan (U19)      z SK Návsí       do TJ Slovan Karviná-Darkov (KSIIB) 

Přehled všech schválených / pozastavených / neschválených přestupů je v Registru ZDE. 

 

4. STŘÍDAVÉ STARTY 

Střídavé starty hráčů a hráček do 21 let je možno zadávat od 10.8.2022 do 14.2.2023. Schválení SS 

bude provedeno až po uvedení a schválení hráče na soupisce v nižší soutěži. 
 

5. KBTM 

Dne 24.9.2022 se uskutečnil v Havířově 1. KBTM MSSST 2022/2023. Výsledky ZDE.  

VV schválil pořadatele 2. KBTM – Bílovec, 3. KBTM – Havířov a 4. KBTM –Havířov 

 

6.  EKONOMICKÁ PRAVIDLA 

Ekonomická pravidla MSSST, na základě kterých se hradí všechny poplatky, naleznete na webových stránkách 

MSSST ZDE. 

Číslo účtu MSSST je: 2802020264/2010.  

 

7. OSTATNÍ TERMÍNY 

Přestupy, hostování – hráčů           od 15.05.2022   do 14.02.2023 

Hostování rozhodčích na sezónu 2022/23      od 01.07.2022   do 30.09.2022 

Střídavé starty               od 10.08.2022   do 14.02.2023 

V Karviné dne 30.9.2022 

 

  Mgr. Radim Petr   

           ředitel soutěží MSSST 

             mail: reditelmssst@mssst.cz 

 mob.: 777 256 847 

https://registr.ping-pong.cz/htm/prestup/
https://www.mssst.cz/clanky/mladez/sezona-2022-2023/kbtm/vysledky-1.-kbtm-mssst-2022-2023-v-havirove-24.9.2022.html
https://www.mssst.cz/clanky/dokumenty/
mailto:reditelmssst@mssst.cz

