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ZPRAVODAJ č. 03 / 2016 – 2017
Velká cena Ostravy ve stolním tenisu, která se koná
28. 09. 2016 a 04. 12. 2016
je spolufinancována statutárním městem Ostrava

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

zapisy@ostravskypinec.cz
O přijetí zápisu budou odesílatele informováni odpovědním e-mailem. V případě, že zápis nebude řádně
vyplněn, budou org. pracovníci o chybách informováni. Kontrolu zápisů a zadávání do systému provádí Jana
HRANICKÁ tel. 737 015 383. Případné nedostatky a opakované závady řeší předseda STK.

OPRAVY A ZMĚNY V ROZLOSOVÁNÍ
MěP I. třídy
TJ Sokol Radvanice B

změna začátku utkání

nyní 17:00hod.

MěP II. třídy
TJ Sokol Radvanice C

oprava začátku utkání

nyní 17:00hod.

oprava začátku utkání
změna začátku utkání
změna hracího dne

nyní 18:00hod.
nyní 17:30hod.
nyní pondělí

změna začátku utkání
změna začátku utkání

nyní 18:00hod.
nyní 18:00hod.

MěP III. třídy
TTC TJ Slavoj Rychvald A
SK – Svinov E
MěP V. třídy
TTC TJ Slavoj Rychvald B
SK – Svinov G

ZMĚNA ORGANIZAČNÍHO PRACOVNÍKA
MěP I. třídy
USP Muglinov

František HINŠT

 e-mail: frantisek.hinst@cmss-oz.cz mobil: 723 160 602

MěP III. třídy
SK – Svinov E

Bohumil SKULINA

 e-mail: bskulina@atlas.cz

MěP V. třídy
SK – Svinov G

Petr HAMRSKÝ

 e-mail: hamrsky.petr@centrum.cz  mobil: 724 949 785

 mobil: 603 887 494
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ZMĚNA HRACÍ MÍSTNOSTI
MěP III. třídy
SK – Svinov E

změna hrací místnosti

nyní: Černá louka, pavilon A2

SOUPISKY DRUŽSTEV
K dnešnímu dni tj. 07. 09. 2016 jsou všechny soupisky schváleny. Změnu soupisky lze provádět během
sezóny kdykoliv, nejpozději 3 dny před mistrovským utkáním. V kratších termínech jen po předchozí ústní
domluvě.

FOTOGRAFIE HRÁČŮ A ZNEPLATNĚNÍ SOUPISEK
Upozorňujeme oddíly, které nevyužily bezplatného období na výměnu fotografii (15. 06. – 17. 07.), že k 01.
10. 2016 propadne registrace všem hráčům, kteří jsou v registru uvedeni před datem 01. 10. 2011 a do
dnešního dne nevyměnili fotografii. V Registru (KLUB/OSOBY V KLUBU) jsou tito hráči označení žlutým
vykřičníkem. Dojde k zneplatnění soupisky družstva. Proto je nutné tyto fotografie vyměnit!!!
Prodloužení platnosti na dalších 5 let (výměna fotografie) se provádí přes obnovu registrace. V menu
PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI / OBNOVA REGISTRACE vyberete osobu, které budete měnit fotografii, po
výměně fotografie vytisknete formulář, necháte podepsat hráčem, potvrdíte za oddíl a zašlete ke schválení
s poplatkem 100,-Kč za obnovu registrace na e-mail předsedy STK henzel.miroslav@seznam.cz . Číslo účtu
MěSST Ostrava je uvedeno v záhlaví Zpravodaje.

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
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1
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2
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1
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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 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. BODOVACÍ TURNAJE MLÁDEŽE (OBTM)
MěSST Ostrava vypisuje termíny bodovacích turnajů mládeže pro nejmladší žáky (nar. 2006 a mladší) a pro
mladší a starší žactvo, dále pro dorostence a juniory do 21-let. Termíny BTM jsou zveřejněny na webových
stránkách a v propozicích, které jsou součásti tohoto Zpravodaje.
Místo konání:
- nejmladší žáci v katolickém domě v Ostravě Staré Bělé (herna Orel Stará Bělá)
- mladší ž., starší ž., dorostenci a junioři do 21 let v herně stolního tenisu TJ Ostrava KST na Varenské ulici
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4. DODATEK ŽEBŔÍČKU č.01/2015-16
Na základě žádosti a doložených výsledků byl dodatečně do žebříčku MěSST Ostrava zařazen:
GORGOL Jindřich

1944

TTC MG Odra Gas Vratimov

151. – 160N

5. SŘ čl. 129
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:


Propozice bodovacích turnajů mládeže



Propozice bodovacích turnajů mládeže – minipálka



Propozice Velké ceny Ostravy ve stolním tenisu

V Ostravě dne 07. 09. 2016

MARIAN HÁJKO v.r.

MIROSLAV HENŽEL v.r.

Předseda MěSST OVA

předseda STK MěSST OVA

