Městský Svaz Stolního Tenisu v Ostravě

ZPRAVODAJ č.5 / 2013 – 2014
Firma DESAKA s.r.o.
Stolně tenisový obchod v Ostravě nabízí na sezónu 2013/2014 až 20% slevy pro kluby
na všechny druhy značek.
Informace o nabízeném zboží, lze shlédnou na webových stránkách
www.pincesobchod.cz
případně je obdržíte přímo v obchodě nebo na tel.číslech 777 994 479, 596 639 776.
Otvírací doba prodejny v pracovní dny: 12:00 – 17:00hod

www.ostravamestosportu.cz
na webových stránkách OSTRAVA MĚSTO SPORTU 2014 je zveřejněný kalendář akcí v Ostravském
regionu

PINGPONG SPORT - Informace o stolním tenise a aktuálním dění okolo něj

www.pingpongsport.cz
19.10.2013

STK: Miroslav Henžel; V.Jiříkovského 165/23, 700 30 Ostrava – Dubina; henzel.miroslav@seznam.cz tel.: 724 049 092

1. DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE
1.1.

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MěSST Ostrava
V příloze zasíláme aktualizovaný sportovní kalendář MěSST Ostrava.
Změny jsou žlutě podbarvené.

1.2.

SOUPISKY DRUŽSTEV
Upozorňujeme oddíly, že družstva se při mistrovských utkání musí
prokazovat platnou soupiskou.
Článek 131. Soupiska družstva

Při mistrovském utkání družstev (popř. i další soutěži družstev, je-li to předepsáno rozpisem soutěže) se musí
družstvo prokázat soupiskou družstva ověřenou řídícím svazem (u nemistrovských soutěží ředitelstvím soutěže).
Předpisy pro sestavování, vyplňování, změny, kontrolu a potvrzování soupisek jsou v kapitole 3. tohoto řádu.
Řídící svaz může pro soutěže jím řízené vydat jednotný tiskopis, na kterém oddíl též potvrdí případné podmínky k
oprávněnosti startu hráčů uvedených na soupisce
329.01
Vedoucí družstev předloží nejpozději 10 minut před stanoveným začátkem utkání (popř. do konce čekací doby)
vrchnímu rozhodčímu sestavy družstev, soupisky potvrzené řídícím svazem a doklady k ověření totožnosti hráčů.
Je-li na soupisce družstva (v poznámce) označen některý hráč RP, předloží vedoucí družstva jeho registrační průkaz.
Vedoucí domácího družstva předloží také (pokud je to předepsáno – viz čl. 323) potvrzení o schválení hrací místnosti.
Kontrola totožnosti hráčů mladších 15 let – viz čl. 109.01, Poznámka 1.
329.05
a) Dostaví-li se družstvo k utkání s hráčem, který je uveden na soupisce a není možno zkontrolovat jeho totožnost,
zohlední vrchní rozhodčí možnosti podle Poznámky k čl. 338.02.
Je-li potřeba kontroly a hráč svoji totožnost neprokáže (nebo vrchní rozhodčí či vedoucí družstva soupeře mají
pochybnost o shodě kontrolovaného hráče s fotografií na soupisce), může družstvo využít možnosti dodatečné
kontroly podle čl. 109.01 – Poznámky 1.
Vrchní rozhodčí v tomto případě zapíše do zápisu o utkání nahlášené údaje o hráči, prohlášení vedoucího, že důkazy
o totožnosti hráče budou zaslány řídícímu svazu a nechá prohlášení podepsat vedoucímu družstva. Poté hráče
připustí k utkání.
b) Dostaví-li se družstvo k utkání bez soupisky, bude utkání sehráno. Kontrolu, zda jsou všichni hráči, kteří nastoupí
k utkání, na soupisce družstva, provede řídící svaz.
c) Je-li v sestavě družstva uveden hráč, který je na soupisce (v poznámce) označen RP a nepředloží registrační
průkaz vystavený Se-ČAST, nepřipustí jej vrchní rozhodčí ke startu v utkání.
Vrchní rozhodčí vyznačí tyto závady do zápisu o utkání a o schválení výsledku rozhodne řídící svaz. Obdobné zásady
platí i pro případ, kdy pořádající družstvo nepředloží (ačkoli k tomu bylo povinno), potvrzení o schválení hrací
místnosti. Ve všech případech nepředložení dokladů při utkání udělí řídící svaz pořádkovou pokutu podle čl. 704
tohoto řádu.

1.3.

Zasílání zápisů o utkání
Z důvodů lepší orientace při zpracovávání zápisů o utkání, žádáme
organizační pracovníky, aby při zasílání zápisu o utkání
v elektronické podobě uváděli v předmětu zprávy název soutěže a
zúčastněná družstva např.:
MěP I Mar.Hory-Radvanice

2. VZÁJEMNÁ UTKÁNÍ
2.1.

Předehrávky družstev
Připomínáme, že družstva ze stejných oddílů ve stejné soutěžní třídě
musí vzájemné utkání odehrát nejpozději do 03.11.2013 (podzimní i
jarní část). Oddíly nahlásí nové termíny nejpozději 48hod.před
utkáním.
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Předseda MěSST: Marian Hájko; Sokolská 1183; 708 00 Ostrava – Poruba; mhajko@centrum.cz tel.: 606 774 322

2.2.

MěP I.třídy:
TJ Sokol Radvanice B – TJ Sokol Radvanice C
TJ Sokol Radvanice C – TJ Sokol Radvanice B

11.09.13
08.01.14

14:4
NT?

MěP II.třídy:
TJ Ostrava KST F – TJ Ostrava KST G
TJ Ostrava KST G – TJ Ostrava KST F

10.10.13
04.04.14

12:6
NT?

MěP III.třídy:
SK Svinov E – SK Svinov F
SK Svinov F – SK Svinov E

08.10.13
15.10.13

13:5
2:16

Kolize termínů
TJ
TJ
TJ
TJ

Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava

KST
KST
KST
KST

H
I
G
F

–
–
–
–

TJ
SK
TJ
SK

Sokol Hrabůvka D
Svinov H
B.Š.Mar.Hory B
Svinov D

10.01.2014
10.01.2014
21.02.2014
21.02.2014

ExL
ExL
ExL
ExL

x
x
x
x

3.tř.
4.tř.
2.tř.
2.tř.

Oddíl TJ Ostrava KST navrhne do 31.10.2013 náhradní termíny pro odehrání
utkání, které kolidují s extraligou mužů.

3. TURNAJE
3.1.

Grand Prix Ostravy (GP-OVA)
2.turnaj GP-OVA se uskuteční dne 03.11.2013 v herně stolního tenisu
TJ Ostrava KST na Várenské ulici.
Turnaj je určen pro širokou veřejnost (neregistrovaní sportovci,
registrovaní hráči s omezením).
Prezentace do 8:30hod.
Vklad: 50,-Kč
Omezení pro registrované hráče:
Jen pro hráče, kteří hrají(li) městské, okresní a regionální soutěže
v sezónách 2013-14 a 2012-13.
Do turnajů GP-OVA se započítávají i výsledky obou turnajů „Velká
Cena Ostravy“.

3.2.

Velká Cena Ostravy (VCO)
Dne 07.12.2013 se v areálu TJ Ostrava uskuteční 2.turnaj ve stolním
tenisu pro neregistrované a registrované sportovce z celého
Ostravského regionu a okolí.
Prezentace do 8:30hod.
Vklady: 0,-Kč
Omezení pro registrované hráče: jen hráči hrající v sezónách 2012-13
nebo 2013-14 městské (okresní, regionální) soutěže.
Pozvánka je součástí Zpravodaje.
Turnaj je spolufinancován statutárním městem Ostrava.

3.3.

Bodovací Turnaje Mládeže (BTM)
MěSST Ostrava, OSST Opava, KST Darkovice a TJ Ostrava KST společně
uspořádají celkem 6 bodovacích turnajů pro mládež v kategoriích
dorost, starší žactvo a mladší žactvo.
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STK: Miroslav Henžel; V.Jiříkovského 165/23, 700 30 Ostrava – Dubina; henzel.miroslav@seznam.cz tel.: 724 049 092

Termíny BTM:
1.BTM
29.09.2013 neděle
2.BTM
12.10.2013 sobota
3.BTM
23.11.2013 sobota
Prezentace do 8:00hod
Vklad 20,-Kč

KD Darkovice
KD Darkovice
KD Darkovice

4.-6.BTM se uskuteční v jarní části po skončení dlouhodobých soutěží
v herně stolního tenisu TJ Ostrava KST.
Výsledky 1.BTM jsou součásti Zpravodaje jako příloha

3.4.

Bodovací Turnaje Mládeže MINIPÁLKA (BTM - mini)
MěSST Ostrava, OSST Opava, Orel Stará Bělá a KST Darkovice společně
uspořádají celkem 6 bodovacích turnajů pro nejmladší žactvo (ročník
2003 a mladší)pod názvem MINIPÁLKA.
Termíny BTM MINIPÁLKA:
1.BTM-mini
2.BTM-mini
3.BTM-mini

pátek 15.11.2013
pátek 29.11.2013
pátek 13.12.2013

KST Darkovice
KST Darkovice
KST Darkovice

4.- 6. BTM-mini se uskuteční v jarní části v herně stolního tenisu
Orel Stará Bělá
Prezentace do 16:30hod
Vklad 20,-Kč

Přílohy:
 gp_ova_2013_plakat
 propozice BTM Ostrava a Opava podzim 2013 minipálka
 Propozice BTM Ostrava a Opava podzim 2013
 VCO_prosinec_2013
 1.OBTM_OVOP_DARKOVICE_2013_09_29
 Termínový kalendář MěSST OVA k 19.10.2013

V Ostravě dne 19. 10. 2013

Marian HÁJKO v.r.

Miroslav HENŽEL v.r.

Předseda MěSST Ostrava

Předseda STK MěSST Ostrava
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