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ZPRAVODAJ č. 01 / 2015 – 2016
Velká cena Ostravy ve stolním tenisu, která se koná 19. 9. 2015 je
spolufinancována statutárním městem Ostrava

1. DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE 2015 – 2016
1.1.Přihlášky do dlouhodobých soutěží
UZAVĚRKA PŘIHLÁŠEK – 15. 7. 2015. Společně s podáním přihlášek je nutné ve stejném termínu
uhradit vklad do soutěží. Vklad činí 200,-Kč za každé přihlášené družstvo.
Přihlášku je možné podat dvěma způsoby:
a) vyplněním formuláře PŘIHLÁŠKA DO DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ (exelovské tabulky) a zasláním
této přihlášky na e-mailovou adresu předsedy STK MěSST Ostravy.
b) vyplněním přihlášky prostřednictvím Registru ČAST
VYBERTE SI JEDNU Z UVEDENÝCH VARIAT

1.2.Právo účasti v soutěžích MěSST Ostrava v sezóně 2015 – 16
MěP I.třídy
TJ Ostrava KST F
TJ Sokol Hrabůvka A
TJ Sokol Hrabůvka B
TJ Sokol Polanka
Orel Stará Bělá
TJ Sokol Klimkovice B
TJ Slovan Ostrava
USP Ostrava Muglinov
TTC MG Odra Gas Vratimov C
TJ Sokol Radvanice-Bartovice B
TJ B.Š. Mar. Hory
TJ Ostrava KST G
Salesiánský DDM Ostrava
MěP IV.třídy
USP Muglinov Ostrava B
TJ Slovan Ostrava C
TJ Sokol Přívoz B
TJ Sokol Horní Lhota B
TTC TJ Slavoj Rychvald
SK - Svinov F
TJ Ostrava KST I
Salesiánský DDM Ostrava B
Don Bosco Ostrava B
Orel Stará Bělá B
SK Vřesina LT C
TTC MG Odra Gas Vratimov D

MěP II.třídy
SK Vřesina LT
SK - Svinov C
TJ Sokol Radvanice-Bartovice C
TJ Slovan Ostrava B
TJ B.Š. Mar. Hory B
TJ Sokol Hrabůvka C
TJ Sokol Horní Lhota
VSK VŠB - TU Ostrava B
Don Bosco Ostrava A
SK - Svinov D
TJ Sokol Výškovice
TJ Sokol Nová Bělá C
MěP V.třídy
TJ Sokol Horní Lhota C
SK - Svinov G
TJ Sokol Krásné Pole B
TJ Ostrava KST J
Salesiánský DDM Ostrava C
TJ Sokol Hrabůvka F
Orel Stará Bělá C
TJ Sokol Proskovice B
TJ Sokol Radvanice-Bartovice E
SK Vřesina LT D

MěP III.třídy
TJ Sokol Proskovice
SK Vřesina LT B
TJ Sokol Klimkovice
TJ Sokol Přívoz
TJ Sokol Radvanice-Bartovice D
TJ Ostrava KST H
TJ B.P. Bezruč
TJ Sokol Hrabůvka D
SK - Svinov E
TJ B.Š. Mar. Hory C
TJ Sokol Krásné Pole
TJ Sokol Hrabůvka
TJ Sokol Polanka B
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1.3.Soupisky družstev
Soupisky družstev vyplní kluby do 31. 8. 2015 v Registru ČAST s údaji požadovanými Registrem.
V soupiskách musí být aktuální fotografie. V termínu od 15. 6. do 15. 7. jsou v Registru uvolněné funkce pro
obnovu fotografií – BEZ POPLATKU. Doporučujeme využít této možnosti k aktualizaci fotografií hráčů.
Mimo uvedený termín je obnova zpoplatněna á 100,-Kč.

2. PŘEVOD SOUTĚŽE A PŘECHOD DRUŽSTVA
Žádosti o převod místa v soutěžní třídě (SŘ čl. 313.02, 314.07) nebo přechod družstva (SŘ čl.313.01) lze
podat v období od 1.6. do 15.7.2015.
Poplatek za převod soutěže je 500,-Kč za družstvo v regionálních soutěžích a 1.000,-Kč za družstvo v krajských
soutěžích.

3. PŘESTUPY, HOSTOVÁNÍ, STŘÍDAVÝ START
3.1.Přestupy
Přestupy hráčů se zadávají prostřednictvím Registru ČAST od 15. 5. do 14. 2 následujícího roku. Žádosti a
poplatky se zasílají na schvalující svaz v závislosti na soutěži a základu soupisek, kde hráč byl uveden před
přestupem. Hráči na základu družstva hrajících:
-

OKRESNÍ (REGIONÁLNÍ, MĚSTSKÉ) SOUTĚŽE = schvaluje okresní (regionální, městský) svaz
Číslo účtu OVA:
245469915 / 0300
Variabilní symbol:
xxxxxx03
Adresa: MěSST Ostrava; Václava Jiřikovského 165/23; 700 30 Ostrava – Dubina

-

KRAJSKÉ SOUTĚŽE = schvaluje krajský svaz (MSSST)
Číslo účtu MSSST:
1765905359 / 0800
Variabilní symbol:
xxxxxx04
Adresa: Ing. Vladimír Lesník – hospodář; Srbská 3; 700 30 Ostrava – Výškovice

-

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE = schvaluje ČAST
Číslo účtu:
166068750 / 0600
Variabilní symbol:
34xxxxxx03
Adresa: ČAST; Zátopkova 100/2; 160 00 Praha 6

-

hráč – na žádné soupisce v základu = schvaluje svaz, který řídil soutěž, v níž startovalo nejnižší
družstvo, na jehož soupisce byl hráč uveden

-

hráč – na žádné soupisce družstva = schvaluje svaz, který řídil nejnižší družstvo mateřského oddílu

-

mateřský oddíl nemá žádné družstvo v soutěži = schvaluje krajský svaz

POPLATKY:
-

hráči: dospělí nad 18 let: 300,-Kč
hráči: mládež do 18-ti let: 200,-Kč (rozhodujícím datem pro určení věku je datum doručení přestupu příslušnému
svazu.)

-

ostatní členové

0,-Kč (při přestupu ostatního člena, nelze po přestupu doplatit na závodníka)

3.2.Hostování
Hostování se zadává prostřednictvím Registru ČAST od 15. 5. do 14.2 následujícího roku. Žádost o
hostování mohou podat:
- hráči a hráčky kategorie dorostu a žactva – za mateřský oddíl hrají jen mládežnické soutěže, mohou
hostovat v jiném oddíle (klubu), kde mohou být maximálně na třech soupiskách družstev dospělých
- hráčky (ženy, juniorky 21, dorostenky, žákyně) startujících v soutěžích mužů za mateřský oddíl, a to do
družstva žen jiného oddílu
POPLATKY:

200,-Kč bez rozdílu
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3.3.Střídavý start
Střídavý start se zadává prostřednictvím Registru ČAST od 10. 8. do 14. 2. následujícího roku. Střídavý
start může podat hráč věkové kategorie junior 21 a mladší hráči na období do konce sezóny. Žádosti se
zasílají na svaz, který řídí soutěž, ve které má hráč startovat.
POPLATKY:
- hráč od 18-ti do 21 let
- hráč do 18-ti let

300,-Kč
200,-Kč

4. VELKÁ CENA OSTRAVY
Dne 19. 09. 2015 se uskuteční turnaj ve stolním tenisu pod názvem VELKÁ CENA OSTRAVY. Turnaj je
spolufinancován statutárním městem Ostrava a je určen pro širokou veřejnost Ostravy a okolí. Turnaje se
mohou zúčastnit i amatérští hráči, kteří figurují na okresních žebříčcích sezóny 2013 – 2014:
OV – 26. místo a níže. Ostatní svazy (KA, FM, NJ, OP) 31. místo a níže.

5. ZMĚNY SŘ SCHVÁLENÉ DNE 7. 6. 2015
Změna dokladů ke schvalování hracích místností
Zrušit potvrzování hracích místností na tiskopisu „Potvrzení“ a jeho předkládání při utkání.
Novou složku ve STISu, kde budou zveřejněny plánky schválených hracích místností k nahlédnutí. Schvalování bude
provádět ředitel soutěží v registru.
V Soutěžním řádu bude podle rozhodnutí konference provedena úprava příslušných článků.

Doplnění čl. 337 Práva a povinnosti vedoucího družstva
Vedoucí družstva:
a) musí být příslušníkem oddílu ČAST.
Dále beze změny, přeznačit body na b) až l).

Doplnění ustanovení o ztrátě bodů příslušného zápasu (čl. 334.03)
Ztrátou bodu příslušného zápasu v utkání se postihují případy, kdy k zápasu (zápasům) některý hráč nenastoupí, nebo
nastoupí s vybavením v rozporu s Pravidly stolního tenisu ČAST a byl předem na závadu upozorněn. Dále beze změny.

Postup při nastoupení družstva k utkání po čekací době
a)
Jestliže družstvo, které zaviní zpoždění začátku, uplatňuje zavinění vyšší mocí, postupuje se
podle SŘ čl. 332.
b)
Pokud opožděné družstvo nezdůvodňuje zpoždění vyšší mocí, utkání se nehraje a vrchní
rozhodčí přizná kontumační vítězství soupeři.
Jestliže ale chtějí obě družstva utkání odehrát, vrchní rozhodčí zapíše ještě před začátkem
tuto dohodu do zápisu o utkání a nechá ji podepsat vedoucím obou družstev. Podpisem
dohody se obě družstva vzdávají možnosti podat námitky proti pozdnímu začátku utkání.

Návrh na změnu ligových soutěží družstev žen
Extraliga 10 družstev – beze změny
I.liga - nyní 12 družstev v jedné skupině návrh - 2 skupiny po 10 družstvech (hr.den sobota)
II. liga - nyní 3 skupiny po 12 družstvech návrh - 3 skupiny po 10 družstvech (hr.den sobota)
Doporučení:
Zjistit (do začátku soutěží) zájem o nový systém mezi zúčastněnými družstvy – od sezóny 2016/17.
Podle vyjádření většiny upravit postupy a sestupy v rozpisu ligy 2015/16.
V případě změny systému provést úpravy v Soutěžním řádu.

Upřesnění možnosti startu ve čtyřhře po vystřídání
Pokud hrací systém utkání určuje hrát čtyřhru v průběhu nebo na konci utkání, může tuto čtyřhru hrát i hráč, který byl již
vystřídán.
Upřesnění startu hráčů při souběžně hraných utkáních, je uvedeno ve výkladu SŘ čl. 331.04.
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406.02
Registrace musí být zrušena:
a) při zániku oddílu, ve kterém je hráč registrován,
b) při pozbytí platnosti podle čl. 405, body a) až d), nebyla-li obnovena,
c) při ukončení činnosti příslušníka oddílu (např. úmrtí nebo ukončení působení cizince v oddílu).
409.08
Ostatní členové, kteří nemají zaplacen evidenční poplatek, nemohou zejména:
- vykonávat funkci trenéra dle čl. 322.01a) SŘ,
- vykonávat funkci rozhodčího dle čl. 322.01b) SŘ,
- podat přestup,
- podat hostování ostatního člena (funkcionáře),
- využívat práv členů ČAST.
411.02
Regionální a krajské svazy sledují členskou základnu a mají přehled o hráčích a ostatních členech podle evidenčních
seznamů, které jsou zveřejněny v registru ČAST.
452.07
Nemůže-li být hráč uveden na žádné soupisce mateřského oddílu, může ohlásit přestup bez souhlasu mateřského oddílu a
současně neplatí ustanovení článků 452.01 a 452.03.
460.06
Žádost o střídavý start podávají prostřednictvím Registru ČAST oddíly a hráč ke svazu, který řídí soutěž, ve které má
hráč startovat.
Žádost oddíly podávají v termínu od 10. 8. do 14.2.
V žádosti se uvedou
- jména mateřského a hostujícího oddílu,
- identifikace hráče,
- soutěž, ve které je hráč na soupisce v základu družstva,
- další soutěže, ve kterých je hráč uveden na soupisce mateřského oddílu,
- soutěže, ve kterých má již schválen střídavý start a
- soutěž, ve které má hráč nastupovat na střídavý start v hostujícím oddílu.
464.01
Přestupní poplatek za každý přestup nebo střídavý start je 300,- Kč za hráče staršího 18-ti let a 200,- Kč za hráče
mladšího 18-ti let. Rozhodujícím datem pro určení věku je datum doručení přestupu příslušnému svazu. Poplatek za
přestup ostatního člena, který byl takto evidován i v minulém závodním období je 0,- Kč. Poplatek za povolení hostování
do jiného klubu je 200,- Kč.

Přílohy:


Rozpis dlouhodobých soutěží



Sazebník pokut pro sezónu 2015 - 16



Přihláška do dlouhodobých soutěží



Formuláře na převod soutěže a přechod družstva

MARIAN HÁJKO v.r.

MIROSLAV HENŽEL v.r.

Předseda MěSST OVA

předseda STK MěSST OVA

