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ZPRAVODAJ č. 04 / 2016 – 2017
Velká cena Ostravy ve stolním tenisu, která se koná
04. 12. 2016
je spolufinancována statutárním městem Ostrava

1. ORGANIZACE SOUTĚŽÍ
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Všechny výsledky 1. – 5. kola odehrané v termínech od 12. 09. – 16. 10. 2016 a ve STISu označené zelenou
barvou jsou schváleny. Všechny výsledky, tabulky, úspěšnosti a další podrobnosti najdete na internetové
adrese http://stis.ping-pong.cz/htm/index.php?rocnik=2016&oblast=420807

ZÁPISY O UTKÁNÍ
Zápisy o utkání v městských soutěžích se zasílají do 24hod. po odehraném utkání, nejpozději první pracovní
den po odehraném kole, zpravidla v pondělí do 18:00hod. na e-mailovou adresu:

zapisy@ostravskypinec.cz
Zápisy zaslané na jinou adresu budou brány jako nedoručené!!!
ŽÁDOST PŘI ZASÍLÁNÍ ZÁPISŮ
Žádáme všechny organizační pracovníky (nebo pověřené osoby), kteří zasílají zápisy o utkání v elektronické
podobě (e-mailem), aby v předmětu e-mailu uváděli soutěžní třídu, domácí družstvo a hostující družstvo ve
formátu:
soutěžní třída dle zasílaného zápisu – MP I, MP II, MP III, MP IV, MP V
domácí družstvo – dle uvážení ve zkratce, nebo celý název
hostující družstvo – dle uvážení ve zkratce, nebo celý název
důvodem požadavku je zpřehlednit a zjednodušit orientaci v přijatých e-mailech.

ZÁVADY V ZÁPISECH O UTKÁNÍ
Závady v zápisech o utkání jsou v samostatné příloze tohoto Zpravodaje z důvodů množství vyskytnutých
závad. Všechny uvedené závady byly na požadavek odstraněny. Od 6. kola nebudou oddílům zasílány
informace o závadách. Řešení závad bude následující:
Chybějící křestní jméno ve čtyřhře: kontumace daného zápasu i s možností změny výsledků, při opakování
navýšení o pokutu dle sazebníku.
Chybějící křestní jméno v první sérii dvouher a u střídajícího hráče: kontumace daného zápasu i
s možností změny výsledků, při opakování navýšení o pokutu dle sazebníku.
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Výsledek hry (míčky) neodpovídá sadám: výsledek hry (míčky) budou upraveny tak, aby odpovídaly
zapsaným sadám a výsledku daného zápasu.
Výsledek hry (míčky) chybějící: výsledek hry bude dopsán jako 11:0 nebo 0:11 tak, aby odpovídal sadám a
výsledku daného utkání.
Střídající hráč nebude zapsán v daném zápase: bude jen poznámka v připomínkách vrch. rozhodčího.
Nebude bráno v potaz střídání.
Ostatní závady v Zápisech o utkání: chybějící údaje, jako název soutěže, místnost konání, neúplný název
družstev, datum utkání, začátek a konec utkání, nezapsané jméno vedoucího družstva, chybějící podpisy
vedoucích družstev budou posuzovány jako porušení SŘ čl. 129 a dle sazebníku pokut vyměřeny finanční
postihy

NEDORUČENÉ ZÁPISY V TERMÍNU
TJ Sokol Přívoz B – TJ Sokol Horní Lhota B
-

zápis o utkání doručen až po druhé urgenci. Utkání odehráno dne 3. 10., zápis zaslán 13. 10. 2016. Zápis doručen o
3 dny později.
Porušení Rozpisu soutěže bod 18. Dále viz pokuty.

KONTUMACE UTKÁNÍ
TJ Sokol Výškovice – TJ B. Š. Mar. Hory B
-

utkání dle doručeného zápisu odehráno v termínu rozlosování (30. 09. 2016 17:00), zápis o utkání doručen dne 04.
10. 2016. Dodatečně bylo zjištěno, že utkání nebylo odehráno.

Obě družstva jsou potrestána ztrátou bodů celého utkání (kontumační prohrou ve smyslu SŘ čl. 116.03) za porušení
SŘ čl. 334.01 odst. a. Dále viz pokuty.

ZMĚNA ORGANIZAČNÍHO PRACOVNÍKA
MěP IV. třídy
TJ Sokol Hrabůvka E
Petr KOLONIČNÝ

 e-mail: petr.kolonicny@e-mail.cz

mobil: 777 217 759

ve STISu změněno

ZMĚNA HRACÍHO VYBAVENÍ
TTC MG Odra Gas Vratimov

změna značky stolů

nyní: Donic, Compact 25 zelená

změna značky míčků

nyní: DHS*** bílá

změna začátků utkání

nyní: 17:30hod.

ve STISu změněno

TJ Sokol Horní Lhota

ZMĚNA ZAČÁTKŮ UTKÁNÍ
MěP II. třídy
TJ B. Š. Mar. Hory B
ve STISu změna označena červeně

ODHLÁŠENÍ DRUŽSTVA
Na základě žádosti oddílu TJ Ostrava KST bylo ze soutěží MěP III. třídy odhlášeno jejich „G“ družstvo.
Výsledek prvního utkání (TJ Sokol Krásné Pole – TJ Ostrava KST G) a úspěšnost hráčů, které bylo odehráno
před odhlášením družstva nebude započítáno v konečných výsledcích.
Sestupy pro MěP III. třídy platí dle vydané tabulky před zahájením soutěží a zveřejněné ve Zpravodaji č. 03.
Sestupují družstva na 14. (neobsazené místo) a 13. místě konečné tabulky a družstvo umístěné na 12. místě
odehraje kvalifikaci o udržení s družstvem IV. třídy dle tabulky postupů a sestupů.
Pro závěrečný turnaj TOP 8 se počet odehraných utkání a zápasů bude počítat z 12 členné skupiny.
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2. POSTUPY A SESTUPY 2016-17
MěP
2016 Krajská MěP I.třídy
MěP II.třídy
MěP III.třídy
MěP IV.třídy
V.třídy
2017 soutěž
varianta sestup postup sestup postup sestup postup sestup postup sestup postup
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6

0
1
2
3
4
5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
3
3

3
2
2
1
1
1

2
2
2
2
3
2

2
1
1
1
1
1

2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1

2+1
1+1
1+1
1+1
1+1
2+1

2
3
3
3
3
2

1
1
1
1
1
1

Postupy a sestupy v městských soutěžích jsou závislé na sestupech z vyšších soutěží. V soutěžích, kde je sudý
počet družstev, sestupují vždy 2 poslední družstva z uvedené tabulky. V soutěžích, kde je lichý počet družstev, je
do sestupu započítáno i neobsazené poslední místo. V těchto soutěžích se bude hrát kvalifikace o udržení
s družstvem z nižší soutěže.
Př.: MěP III. třídy má 13 družstev. Do sestupů se započítává 14 neobsazené místo, 13-té družstvo sestupuje přímo a družstvo
na 12-tém místě odehraje kvalifikaci (2+1) o udržení s družstvem z nižší soutěže (2+1).

3. TURNAJE
OBTM – bodovací turnaj mládeže v kategoriích mladší a starší žactvo, dorostenců a juniorů do 21-let.
Prezence: do 8:00hod
Vklad: 50,-Kč
Místo konání: herna TJ Ostrava KST
Varenská 3098/40a, Moravská Ostrava
2. OBTM – 19. 11. 2016
3. OBTM – 17. 12. 2016
OBTM-mini – bodovací turnaje mládeže v kategorii nejmladší žactvo (hráči narození v roce 2006 a mladší)
Prezence: do 8:45hod
Vklad: 50,-Kč
Místo konání: herna Orel Stará Bělá,
Katolický dům ve Staré Bělé.
Junácká 413/124
2. OBTM-mini – 22. 10. 2016
3. OBTM-mini – 06. 11. 2016
KUBÍK – turnaj tříčlenných družstev mládeže do 18-ti let (narozeni 1999 a mladší) v rámci Moravskoslezského
kraje. Hráči nesmí být uvedeni na soupiskách krajských a vyšších soutěží.
Prezence: do 8:15hod
Vklad: 150,-Kč/družstvo
Místo konání: herna TJ Ostrava KST
Varenská 3098/40a, Moravská Ostrava
1. KUBÍK – 23. 10. 2016
2. KUBÍK – 20. 11. 2016
3. KUBÍK – 18. 12. 2016
GP-OVA – turnaj určen pro širokou veřejnost Ostravy a okolí v kategoriích dospělých a mládeže
neregistrovaných a amatérských hráčů.
Místo konání: herna TJ Ostrava KST
Varenská 3098/40a, Moravská Ostrava
Hráči registrovaní: AMATÉŘI
Prezence: do 8:30hod.
Vklad: 50,-Kč
Hráči neregistrovaní:
Prezence: do 11:30hod.

Vklad: 10,-Kč

8. GP-OVA – 30. 10. 2016
Průběžné výsledky po 7. turnajích GP-OVA a 1. VCO budou zveřejněny na webových stránkách dne 19. 10. 2016 ve
večerních hodinách.
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4. DODATEK ŽEBŘÍČKU OVA č.02/2015-16
Na základě žádosti a doložených výsledků byli dodatečně do žebříčku MěSST Ostrava zařazení níže uvedení
hráči:
2. DOSTÁL Radim
3. LINKA Vítězslav
4. PALOVSKÝ Vít
5. ŠTEFEK Vojtěch
6. ŠČUKA Rostislav
7. ŠTEC Ondřej

1965
1984
2003
2001
2001
2000

Orel jednota Ostrava Stará Bělá
SSVČ Don Bosco
TJ Sokol Hrabůvka
TJ Sokol Hrabůvka
SSVČ Don Bosco
SSVČ Don Bosco

81. – 90. N
131. – 140. N
281. – 300. N
281. – 300. N
281. – 300. N
281. – 300. N

5. POKUTY
PP 01 / 2016-17
TJ Sokol Výškovice ............................................................................................................

500,-Kč

Porušení soutěžního řádu čl. 334.01 a)

PP 02 / 2016-17
TJ B. Š. Mar. Hory B ..........................................................................................................

500,-Kč

Porušení soutěžního řádu čl. 334.01 a)

PP 03 / 2016-17
TJ Sokol Přívoz B ...............................................................................................................

100,-Kč

Porušení Rozpisu soutěže bod 18

Splatnost udělených pokut je do 02. 11. 2016 na účet MěSST OVA č. ú.: 245469915/0300

6. SŘ čl. 337 Práva a povinnosti vedoucího družstva
Vedoucí družstva:
a) musí být příslušníkem oddílu ČAST,
b) je jedině oprávněn jednat za družstvo,
c) je povinen odevzdat vrchnímu rozhodčímu předepsané doklady podle ustanovení čl. 329 tohoto řádu a předat
sestavu družstva,
d) v případě, že využije možnosti zařadit náhradníka, včas tento úmysl nahlásit vrchnímu rozhodčímu, není možno
nahradit hráče ve chvíli, kdy byl již vyhlášen k dalšímu zápasu,
e) je oprávněn být přítomen a podílet se na kontrole totožnosti hráčů družstva soupeře, kontrolovat soupisku
soupeře, uplatnit námitky proti výsledkům kontroly a zjištěným závadám – před utkáním nebo kdykoli v jeho
průběhu; během utkání si může vyžádat i opakovanou kontrolu totožnosti hráčů družstva soupeře,
f) je povinen uzavřít dohodu o vrchním rozhodčím, nedostaví-li se delegovaný vrchní rozhodčí,
g) je povinen pomáhat vrchnímu rozhodčímu při výchově hráčů svého družstva a odpovídá za jejich kázeň,
h) je oprávněn upozornit vrchního rozhodčího na chyby rozhodčích jednotlivých zápasů, popř. navrhnout výměnu
rozhodčího u stolu,
i) je povinen podepsat zápis o utkání,
j) v případě dopingové kontroly vyhovět požadavkům dopingového komisaře,
k) je oprávněn požadovat na komisaři ČAST spolupráci při řešení sporů nebo při jednání s vrchním rozhodčím,
pořadateli nebo vedoucím družstva soupeře.
Přílohy:




Závady v Zápisech o utkání
Seznam schválených potahů
Propozice KUBÍK

V Ostravě dne 18. 10. 2016

MARIAN HÁJKO v. r.

MIROSLAV HENŽEL v. r.

předseda MěSST OVA

předseda STK MěSST OVA

