Zprávy č.2
Městský svaz stolního tenisu Ostrava
Dne 7.9.2005
Dne 6.9.2005 se v budově OTU ČSTV konal aktiv zástupců oddílu stolního tenisu, který projednával
soutěžní rok 2005 – 2006.
Přítomní za MěSST
Ing. Vladimír Lesník – předseda MěSST, Josef Beníček – předseda STK MěSST a Miroslav Henžel – člen STK
Omluveni
Ivo Pavlínek – sekretář MěSST
Přítomní zástupci těchto oddílu
B.P.Bezruč, Radvance, Slovan Ostrava, SK – Svinov, Dolní Lhota, Domik Ostrava, Mariánské Hory, Nová Bělá,
Michálkovice, ÚSP Muglinov, Klímkovice, COP Kunčice, Hrabůvka, Přívoz, Výškovice, VŠB Ostrava
Nepřítomní:
EL Bunda, Sokol Záblatí, Salesiánký DDM, Mittal Ostrava, Sokol Polanka, Don Bosco
Program:
1. Úvod – Ing Vladimír Lesník
2. Soutěžní rok 2005 / 2006 – Miroslav Henžel
3. Diskuze
4. Závěr
ad 1 - V úvodu byli všichni přítomní zástupci seznámení s odchodem pana Josefa Beníčka z funkce předsedy
STK MěSST ze zdravotních důvodů, kterou přebírá p. Miroslav Henžel.
ad 2 – Všichni zástupci oddílu byli seznámení se systémem soutěží pro sezonu 2005/06 a s jakými možnostmi
můžeme počítat vzhledem k zpracovávání dat na informačním serveru www.pinec.info
ad 3 – p.Dvořáček – hrací doba, čtyřhry; p. Kanclíř – bodový systém,čtyřhry; p.Henžel – rozesílání zpráv pomocí
elektronické pošty, zasílání zpráv v písemné formě jen předsedům oddílu, hlášení výsledků.
ad 4 – V závěru proběhlo hlasování.
V novém ročníku 2005/06 se uplatňuji tyto změny:
- celkový počet zápasů v utkání je 18. v pořadí 2 čtyřhry a 16 dvouher
(hlasování 13:3)
- nedělní utkání se budou hrát nejpozději v 10hod. Družstva, která mají nahlášenou pozdější hodinu,
jsou povinná se spojit s družstvem hostujícím a domluvit se na jiném termínu nebo hodině. Pokud
hostující družstvo nebude mít námitky s odehraním v pozdějších hodinách, může se odehrát dle
nahlášených termínů a hodin. V případě že domácí družstvo se nedomluví s hostujícím družstvem,
termín odehrání je neděle 10hod. Při souběhu utkání se stejnou hodinou začátku utkání, má vždy
přednost vyšší soutěž. U stejné úrovně soutěže má přednost vyšší družstvo (tj. „A“ před „B“) jestliže
má oddíl k dispozici hernu se 4 stoly, je povinno hrát souběžně 2 mistrovská utkání, resp. 3 mistrovská
utkáni v herně se 6.stoly.
- body
3 – vítězství 2 – remíza 1 – prohra 0 – kontumace -1 – vzájemná kontumace
- zprávy budou zasílány jen předsedům oddílu, kde není nahlášen předseda, tak organizačnímu
pracovníkovi nejvyššího družstva
- zprávy v elektronické podobě budou posílány všem, kteří nahlásí e-mailovou adresu
Nesplněné úkoly:
Sokol Záblatí
Salesiánký DDM
Sokol Polanka
ÚSP Muglinov
Sokol Klimkovice
COP Kunčice

nepředložené registrační průkazy a soupisky
nepředložené registrační průkazy a soupisky
nepředložené registrační průkazy a evidenční seznam
nepředložené registrační průkazy
nepředložené registrační průkazy a soupisky
nepředložené registrační průkazy a soupisky

VŠB Ostrava
B.P.Bezruč
Sokol Hrabůvka

nepředložené registrační průkazy a soupisky
hráč CIBOR Lukáš nemá zaplacené evidenční poplatky
chyběly některé registrační průkazy

Všechny závady musí být odstraněny před odehráním prvního mistrovského utkání.
Opravy:
B.P.Bezruč III.třída Dvořáček Petr - oprava telefonního čísla do práce 596 167 229
Sokol Záblatí II.třída Jochym David – oprava čísla mobilního telefonu 604 577 400
POZOR ! POZOR ! POZOR ! POZOR ! POZOR ! POZOR ! POZOR ! POZOR ! POZOR ! POZOR !
Nová herna oddílu Sokol Výškovice, hrají v tělocvičně ZŠ – Kosmonautů za kinem LUNA ve Výškovicích.

Elektronicky rozesláno těmto oddílům a jejich org. pracovníkům
Mar.Hory „B“
COP Kunčice „A“
Sokol Hrabůvka „B“
Dolní Lhota „A“,“B“
COP Kunčice „C“
Domik
Salesiánský DDM
Sokol Polanka

Kožušník Milan
Prokel Radim
Chodurek Jiří
Turay Tomáš
Mička Jaroslav
Valošek Miloš
Zajac Radek
Šlachta Jiří

TJ Sokol Radvance
COP Kunčice „B“
Sokol Nová Bělá
Sokol Záblatí
VŠB Ostrava
Svinov „C“
COP „D“
Sokol Výškovice

Předseda MěSST
OTU ČSTV

Ing Lesník Vladimír
p. Burdová

Debald Pavel
Polach Petr
Kanclíř Přemysl
Jochym David
Marek Lukáš
Janík Přemysl
Hamrský Petr
p.Knapek

V elektronické podobě bude také rozeslán opravený adresář.
Jakékoliv další změny v adresáři budou rozesílány jen elektronickou poštou.

V Ostravě dne: 8.9.2005
Zpracoval: Miroslav Henžel

Ing.Lesník Vladimír
Předseda MěSST

Henžel Miroslav
předseda STK MěSST

Pavlínek Ivo
sekretář MěSST

