Městský Svaz Stolního Tenisu v Ostravě
Václava Jiřikovského 165/23; 700 30 Ostrava – Dubina
Číslo účtu MěSST Ostrava: 245469915 / 300

V Ostravě dne 2.září 2012

ZPRAVODAJ č.3 / 2012 – 2013
Firma DESAKA s.r.o.
Která provozuje stolně tenisový obchod na Várenské ulici, nabízí na sezónu 2012/2013
množstevní slevy pro kluby až 20% a dále nabízí komplet značky Yasaka (tričko+kraťasy
dle výběru) za 800,-Kč
Informace o nabízeném zboží, poskytneme prostřednictvím e-mailu info@pincesobchod.cz
nebo na telefonních číslech +420 596 639 nebo +420 777 994 479

1. ZMĚNY
1.1. ROZLOSOVÁNÍ


MěP III.třídy
Družstvo DTJ Vřesina LT „C“ bylo na vlastní žádost přeřazeno do MěP
IV.třídy. MěP III.třídy se odehraje s 13-ti účastníky. Rozlosování se
mění jen v závislosti na přeřazení družstva z Vřesiny a je zveřejněno
na webových stránkách ČAST.



MěP IV.třídy sk. B
MěP IV.třídy sk. B byl doplněn o přeřazené družstvo z Vřesiny. Nové
rozlosování je zveřejněno na webových stránkách ČAST a jeho
výsledkovém serveru STIS. Družstvo z Vřesiny bylo doplněno na volnou
pozici č.8.

1.2. HRACÍ DNY A HODINY
Změny začátku utkání oproti původně zveřejněným termínům:
 TJ Ostrava KST
Utkání družstev oddílu TJ Ostrava KST kolidující s extraligou jsou
přesunuta na náhradní termíny, které jsou uvedeny v rozlosování
červeně. U změny pořadatelství je pod datem uvedeno, kde se utkání
odehraje. V případě, že uvedené termíny nebudou družstvům vyhovovat,
jsou povinna se na změně termínu utkání dohodnout mezi sebou tak, aby
nový termín byl stanoven před termínem uvedeným v rozlosování.
 MěP IV.třídy sk. A
TJ Slavoj Rychvald původně neděle 10hod nyní sobota 15:00hod.
 MěP IV.třídy sk. B
TJ Sokol Polanka „C“ původně neděle 10hod nyní pátek 16:30hod. Chybně
uvedeno při zadávání.

STK: Miroslav Henžel; V.Jiřikovského 165/23, 700 30 Ostrava – Dubina; henzel.miroslav@seznam.cz tel.: 724 049 092
Marek Záškodný; Dolní 70, Ostrava – Zábřeh; pinec@zaskodny.cz tel.: 606 140 484

DTJ Vřesina LT „C“ hrací dny pátek 17:30 a středa 18:15. Termíny
utkání jsou určeny svazem a jsou uvedeny v rozlosování.

2. ADRESÁŘ
Adresář stažený z webových stránek zasíláme v souboru jako přílohu.
Chybějící údaje jsou podbarvena žlutě. Žádáme oddíly o urychlené doplnění
chybějících údajů.
Adresář si můžete aktualizovat

3. VZÁJEMNÁ UTKÁNÍ
Vzájemná utkání dvou nebo více družstev téhož oddílu se povinně odehrají
(podzimní i jarní část)do 30.10.2012.
V rozlosování není upraveno.

4. SOUPISKY
Všechny soupisky budou schváleny nejpozději do 7.9.2012. Organizační
pracovníci jsou povinni předložit soupisku družstva rozhodčímu nebo org.
pracovníkovi soupeře před zahájením utkání. Družstvo, které nepředloží na
vyžádání soupisku, bude postihováno disciplinárním trestem (pokuta).
Soupisky lze vytisknou z Registru ČAST

5. VÝSLEDKOVÝ SERVIS
V sezóně 2012-13 budou výsledky mistrovských soutěží zveřejňovány na
webových stránkách ČAST na adrese:
http://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?akt=1&rocnik=2012&oblast=420807

Zápisy o utkání zasílejte na e-mailové adresy:

Marek Záškodný

pinec@zaskodny.cz

v kopii zasílat na adresu

Miroslav Henžel

henzel.miroslav@seznam.cz

Oddíly (kluby) mohou výsledky utkání zadávat přímo na server STIS. Při
zadávání je povinnost zadávat i míčky. Povinnost zaslat zápis o utkání do
určených termínů (1.pracovní den po odehraném kole, u odložených utkání do 24hod.
po utkání)se tímto nemění.
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Předseda MěSST: Marian Hájko; Sokolská 1183; 708 00 Ostrava – Poruba; mhajko@centrum.cz tel.: 606 774 322

6. TURNAJE
6.1. GRAND PRIX OSTRAVY 2012-13
V sezóně 2012-13 připravuje MěSST Ostrava ve spolupráci s oddílem stolního
tenisu TJ Ostrava II. ročník turnajů pro širokou veřejnost pod názvem GRAND
PRIX OSTRAVY (GP OVA).
1.turnaj
KDY? 8.9. 2012 sobota. KDE? Herna stolního tenisu TJ Ostrava,
Várenska 40a. PREZENTACE do 8:30hod na místě. VKLAD 50,-Kč.
2. – 10.turnaj
termíny budou určeny v závislosti na volnosti herny stolního
tenisu TJ Ostrava KST.

6.2. OBTM
Termíny Okresních bodovacích turnajů mládeže budou zveřejněny do konce září
2012.

Přílohy:





Příloha č.01 – rozlosování platné od 2.9.2012
Příloha č.02 – adresář MěSST Ostrava 2012-13
Příloha č.03 – vzorové vyplnění zápisu o utkání
Příloha č.04 – žebříček MěSST po přestupech

Marian HÁJKO v.r.

Miroslav HENŽEL v.r.

Předseda MěSST Ostrava

Předseda STK MěSST Ostrava
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