Václava Jiříkovského 165/23; 700 30 Ostrava - Dubina

MěSST Ostrava
03.únor 2015

Ostravský pinec

Sezóna 2014-15

2014 - 2015

ZPRAVODAJ MěSST Ostrava - číslo 07
PŘEBORY MĚSTA OSTRAVY - NEJMLADŠÍ ŽÁCI
Datum konání: 7. 2. 2015
Místo konání: OREL STARÁ BĚLÁ
Prezence:
8:30 - 8:45
Ceny: vítězové všech kategorií obdrží POHÁR a titul Přeborník
města Ostravy 2015. Ostatní účastníci na 1.– 3.místě MEDAILE. Na 1.- 4.místě DIPLOMY.
Přeborník města Ostravy má právo startu na přeborech Moravskoslezského kraje.

KRISTÝNA BAJGEROVA - Přeborník
města Ostravy 2014 - nejmladší žáci

PŘEBORY MĚSTA OSTRAVY - MLÁDEŽE
mladší žáci, starší žáci, dorostenci
Datum konání:
Místo konání:
Prezence:

PETRA JURDZINOVÁ
Přeborník města Ostravy 2014
dorostenky

15. 2. 2015
TJ Ostrava KST
07:30 - 07:45 mladší žactvo a dorost
10:00 - 10:15 starší žactvo

Ceny: vítězové všech kategorií obdrží POHÁR a titul Přeborník města
Ostravy 2015. MEDAILE na 1. - 3.místě. DIPLOMY na 1.– 4.místě
Přeborník města Ostravy má právo startu na přeborech Moravskoslezského kraje.

JAKUB PLACHTA
Přeborník města Ostravy 2014
starší žáci
KONTAKT:
Předseda svazu: Mar ian Hájko, tel.mobil: 606 774 322, e-mail: mhajko@centrum.cz
Předseda STK: Miroslav Henžel, tel.mobil: 724 049 092, e-mail: henzel.miroslav@seznam.cz

ZÁVADY V ZÁPISECH O UTKÁNÍ

I přes upozornění v posledním Zpravodaji a zasíláním upozornění na chyby při každém zpracování zápisu se závady
neustále opakují. Níže uvádíme nejčastější chyby v zápisech.
Neuvedená křestní jména hráčů ve čtyřhře - jen u dvou a

GRAND PRIX OSTRAVY 2015
ve stolním tenisu

První turnaj GP-OVA v letošním roce se
uskuteční dne 22. 2. 2015. V herně TJ Ostrava KST

více hráčích stejného příjmení na soupisce. Chyba je u červeně
označeného družstva. V závorce je uvedeno příjmení hráče.

Prezence do 8:30hod

MěP I.třídy

Vklad: 50,-Kč všichni (registrovaní, neregistrovaní).

MěP II.třídy

Kategorie: dospělí (r egistr ovaní, ner egistr ovaní); mládež (registrovaná, neregistrovaná)

USP Muglinov - TJ Sokol Hrabůvka B (Osvald)
SK Vřesina B - VŠB Ostrava B (Velký)
TJ Sokol Přívoz A - SK Vřesina B (Velký, Lotr ek)
TJ Sokol Proskovice - TJ Sokol Horní Lhota (Hr báč)

Omezení účasti registrovaných:
- od 26.místa žebříčku MěSST OVA
- ostatní okresy (KA, FM, NJ, OP) od 31.místa
okresního žebříčku.

MěP III.třídy

Radvanice D - Nová Bělá C (Novák)
TJ Sokol Výškovice - TJ Slovan Ostrava (Dobř anský)

Propozice budou vydány 10. 2. 2015

MěP IV.třídy

TOP 8

Don Bosco B- Vřesina C (Leško)
Don Bosco B - TJ Sokol Polanka B (Leško)
Od 9.2.2015 budou za výše uvedené závady udělovány pokuty ve
výši 100,-Kč, současně zápas bude kontumován bez nároku na
opravu.

Turnaj pro 8 nejlepších hráčů podle
konečné úspěšnosti v každé soutěžní
třídě.

Neuveden konec utkání
MěP III.třídy

MěSST Ostrava vyhlašuje konkurz na
uspořádání turnajů TOP 8.

TJ Sokol Horní Lhota B - USP Muglinov B
TJ Sokol Horní Lhota B - TJ Sokol Nová Bělá C

Minimální počet stolů - 3

Neuveden název soutěže
MěP III.třídy

V případě, že se nepřihlásí žádný oddíl,
který splňuje podmínku tří stolů, budou
do konkurzu zařazené oddíly s nabídkou dvou stolů.

TJ B.P.Bezruč - TJ Sokol Přívoz B

Špatně označené družstvo
MěP III.třídy

TJ Sokol Radvanice D - TJ Sokol Hrabůvka D (E)

Turnaje se uskuteční v 19.týdnu (4.5. 8.5.2015).

Zápisy nezaslané v termínu
MěP I.třídy

SK Vřesina LT - TJ Sokol Polanka utkání odehráno 22.1.2015
zápis doručen 3.2.2015. (o 8 dní později) viz pokuty na stis.pingpong.cz
SK Vřesina LT - Orel Stará Bělá utkání odehráno 29.1.2015
zápis doručen 3.2.2015 (o 1 den později) viz pokuty na stis.pingpong.cz

MěP II.třídy

TJ B.Š.Mar.Hory B - TJ Ostrava KST G utkání odehráno 4.12.
zápis odeslán 11.12. 2014. ( o 1 den později) viz pokuty stis.pingpong.cz

VELKÁ CENA OSTRAVY
Dne 22. 3. 2015 se uskuteční turnaj ve stolním tenisu pro širokou
veřejnost pod názvem Velká cena Ostravy.
Místo konání: TJ Ostr ava, Var enska 40a badmintonová hala.
Prezence: do 8:30

Zahájení: 9:30
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MěSST Ostrava přispěje na uspořádání
turnaje částkou 500,-Kč.
Přihlášky do konkurzů zaslaly:
TJ Sokol Horní Lhota
TOP 8 - II.třídy
TOP 8 - V.třídy
Podmínky pro zařazení hráčů do turnajů.
Odehráno minimálně 60% utkání.
Potvrzení nominace - přihlášení
Nominace budou zveřejněny po ukončení soutěží a schválení všech výsledků.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD
Článek 129. Zápis o utkání
Zápis o utkání je dokladem o sehraném utkání. Slouží k zapisování výsledků jednotlivých zápasů a
k podání zprávy o utkání. Zápis se vyplňuje zpravidla trojmo a řídícímu svazu jej odesílá pořadatel utkání.
Požadavky na vyplňování zápisů:
- Vrchní rozhodčí předem vyplní záhlaví zápisu podle předtisku (název soutěže, označení kategorie, jména
TJ - klubů - pořádající a hostující, vrchní rozhodčí - licence, rozhodčí u stolu - licence, hráno v místnosti,
datum konání, čas začátku utkání).
- Podle předložených sestav rozepíše pořadí zápasů (sestavy viz čl. 329, příp. losování viz čl. 328)
• začíná-li utkání dvouhrami – první sérii dvouher,
• začíná-li utkání čtyřhrou (čtyřhrami) – sestavy čtyřher.
Zápis pak postupně doplňuje vždy po vyhlášení příslušného zápasu tak, aby mohl bez opravování v zápise
zaznamenat případné vystřídání závodníka (viz čl. 316.04). Provedené střídání označí v zápise písmenem
S před řádek, ve kterém je uveden zápas, v němž došlo ke střídání.
- Při zapisování závodníků se uvádí jejich příjmení, u prvního zápasu ve dvouhře zapíše vrchní rozhodčí i křestní jméno. Jsou-li na soupisce družstva dva závodníci stejného příjmení i křestního jména, uvede jejich další rozlišení (např. st. - ml.) i ve čtyřhře, i když v utkání nastoupí pouze jeden z
nich.
- Výsledky zapisuje vrchní rozhodčí ve vztahu k prvně uvedenému závodníkovi. Zvítězí-li v sadě závodník
uvedený v zápisu v levém sloupci (v dlouhodobé soutěži hráč pořádajícího oddílu) např. 11: 9, zapíše do
sloupce výsledek hry 9. Zvítězí-li v sadě závodník uvedený v pravém sloupci (hostující) např. 13:11, zapíše
počet bodů poraženého závodníka se znaménkem minus (tedy -11). Pro odlišení kontumační prohry a prohry 11:0 na stole, uvede rozhodčí při kontumační prohře do sloupce pro výsledek sady w.o.. V případě, že
závodník v sadě, v níž došlo ke kontumaci zápasu, uhrál několik míčků, rozhodčí uhrané míčky uvede a
poznamená w.o..
- Po dohrání zápasu zapíše vrchní rozhodčí značku „ / “ družstvu hráče, který zvítězil (zapíše družstvu
bod), a značku „ - “ zapíše do sloupce družstva hráče, který zápas prohrál.
- Po dohrání utkání vrchní rozhodčí sečte vítězné i prohrané body a sady a konečný výsledek zapíše do záhlaví zápisu - ve vztahu k výše uvedeným soupeřům (vyhraje-li hostující družstvo, zapíše
např. 1:10, sady 6:30) a doplní název vítězného družstva. V záhlaví zápisu poznamená čas ukončení
utkání.
- Poté vyplní vrchní rozhodčí ve spodní části rubriku „Připomínky vrchního rozhodčího“, kde uvede závažné
okolnosti, které se udály v souvislosti s utkáním. Do zápisu uvede i závodníky a trenéry, kteří byli potrestáni žlutou, červenou a žlutou + červenou kartou s uvedením jejich přestupku. Při nedostatku místa v rubrice
na zápisu nebo v případě připomínek či sdělení vedoucích družstev přiloží další list papíru. Skutečnost,
zda byla příloha vyhotovena či nikoliv, vyznačí na zápisu. Nakonec vrchní rozhodčí zapíše jména vedoucích družstev, zápis i jeho přílohu podepíše a nechá je podepsat vedoucím obou družstev.
Nežádoucí je vypisování nepodstatných údajů (např. hracích podmínek, osvětlení, značek stolů apod.),
pokud nebyly v rozporu s Pravidly ČAST, Soutěžním řádem, rozpisem soutěže nebo k nim nebyly připomínky. Rovněž se neuvádí čekací doba. Nevyhodnocuje se úspěšnost závodníků, nezapisuje se provádění
různých kontrol, kromě dopingové - byla-li při utkání provedena, pokud je výsledek negativní. Není nutno
sčítat míčky celého utkání.
Pro zápis o mistrovském utkání se závazně používá tiskopis určený řídícím svazem.

Přílohy Zpravodaje:
 Propozice MěSST Ostrava Přeborů mládeže - jednotlivci 2015 minižáci
 Propozice MěSST Ostrava Přeborů mládeže - jednotlivci 2015
Za MěSST OVA Miroslav Henžel

3

