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ZPRAVODAJ č. 05 / 2016 – 2017

Městský svaz stolního tenisu Ostrava děkuje všem oddílům stolního tenisu, jejich
funkcionářům a hráčům za poctivou práci, kterou vykonali v tomto roce ve
prospěch stolního tenisu. V nadcházejícím novém roce 2017 přeje všem
především pevné zdraví a mnoho úspěchů ve stolním tenisu i v osobním životě.

1. ORGANIZACE SOUTĚŽÍ
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Všechny výsledky podzimní části sezóny 2016-17 jsou schváleny. Výsledky, tabulky, úspěšnosti a další podrobnosti
najdete na internetové adrese:
http://stis.ping-pong.cz/htm/index.php?rocnik=2016&oblast=420807

ZMĚNA HRACÍ MÍSTNOSTI
Z důvodů rekonstrukce tělocvičny oddílu TJ B.Š. Mar. Hory byla zveřejněna nová adresa hrací místnosti v samostatném
e-mailu, na webových stránkách městského svazu a ve STISu . Změna je platná do ukončení rekonstrukce. Oddíly budou
o ukončení rekonstrukce včas informovány.

ZMĚNY V ROZLOSOVÁNÍ
Na základě žádosti oddílu SK-Vřesina LT se mění hrací dny jejich družstev:
SOUTĚŽ

DRUŽSTVO

PŮVODNÍ HR.DEN A HODINA

NOVÝ HRACÍ DEN A HODINA

MěP I. třídy
MěP III. třídy
MěP IV. třídy
MěP V. třídy

SK Vřesina LT
SK Vřesina LT C
SK Vřesina LT D
SK Vřesina LT E

pátek
středa
čtvrtek
středa

STŘEDA
ČTVRTEK
STŘEDA
PÁTEK

18:30hod.
18:30hod.
18:15hod.
18:30hod.

18:30hod.
18:15hod.
18:15hod.
18:30hod.

Veškeré změny budou uvedeny na webových stránkách ČAST serveru STIS v rozlosování do 31. 12. 2016. Změny budou
vyznačené červenou barvou.

Zpravodaj MěSST Ostrava č. 05/2016-17 stránka č. 2

ZMĚNY HRACÍHO VYBAVENÍ
ODDÍL

ZMĚNA

NOVĚ

SOUTĚŽE

TJ Sokol Hrabůvka
SK – Svinov

značky míčků
druh a značka míčků

STIGA competetion, CELULOID, BÍLÉ
XUSHAOFA 40, PLAST, BÍLÉ

všechny soutěže MěP
jen MěP III. třídy

Změny hracího vybavení je uvedeno na webových stránkách ČAST serveru STIS v adresáři družstev.

KONTUMACE UTKÁNÍ
V 7. kole MěP III. třídy bylo kontumováno utkání TTC TJ Slavoj Rychvald vs. SSVČ Don Bosco B ve prospěch
hostujícího družstva. Původní výsledek 10:8 (35:30) byl změněn dle SŘ čl. 334.01 písmeno k) na výsledek kontumační.
Za domácí družstvo nastoupil hráč Novák Petr, který nebyl na schválené soupisce. Výsledky jednotlivých zápasů se do
úspěšnosti hráčům nezapočítávají. Pokuta za kontumaci není udělena.

ZÁVADY V ZÁPISECH O UTKÁNÍ
MěP II. třídy
TJ Sokol Polanka – TJ Sokol Hrabůvka B
- neuveden konec utkání. Porušení SŘ čl. 129. První porušení. NAPOMENUTÍ
MěP III. třídy
TJ Sokol Hrabůvka C – SSVČ Don Bosco B
- neuvedeno křestní jméno hostujícího hráče (Leško) ve čtyřhře. Hostující družstvo má na soupisce více hráčů
stejného příjmení. Čtyřhra Dyba, Brázdil – Holub, Leško byla kontumována. Celkový výsledek 15:3 (47:21) se
nezměnil.
TJ Sokol Polanka B – TJ Sokol Klimkovice C
- neuveden konec utkání. Porušení SŘ čl. 129. První porušení. NAPOMENUTÍ
MěP IV. třídy
TJ Sokol Přívoz B – TJ Sokol Výškovice B
- vrchní rozhodčí současně hráčem. Porušení SŘ čl. 129. První případ. NAPOMENUTÍ
TJ Sokol Přívoz B – Orel Stará Bělá C
- vrchní rozhodčí současně hráčem. Porušení SŘ čl. 129. Druhý případ. DŮTKA
MěP V. třídy
TJ Sokol Krásné Pole D – TJ Sokol Radvanice
- neuveden název soutěže. Porušení SŘ č. 129. První případ. NAPOMENUTÍ
TJ Sokol Krásné Pole D – TJ Sokol Horní Lhota C
- neuveden název soutěže. Porušení SŘ čl. 129. Druhý případ. DŮTKA
TTC TJ Slavoj Rychvald B – SSVČ Don Bosco C
- chybně uveden název soutěže. Porušení SŘ čl. 129. První případ. NAPOMENUTÍ
SK Vřesina LT E – SSVČ Don Bosco C
- chybně uveden název domácího družstva. Porušení SŘ čl. 129. První případ. NAPOMENUTÍ
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2. ZNEPLATNĚNÍ SOUPISEK SŘ čl. 330.25
Na základě SŘ čl. 330.25 budou níže uvedeným družstvům zneplatněny soupisky v Městském přeboru I. – V.třídy,
podrobnější výklad pravidla je součástí Zpravodaje jako příloha „Prováděcí pokyn k článku 330.25 SŘ“.
Nesplnění podmínky
1. ZBOŘIL Petr
2. TOPIĆ Jan
3. LOCHMAN Kamil
4. KARÁSEK Karel
5. BONGILAJ Tomáš
6. KORTA Lumír
7. GAŠPAR Jaroslav

MěP I. třídy
MěP I. třídy
MěP I. třídy
MěP II. třídy
MěP II. třídy
MěP II. třídy
MěP III. třídy

SK Vřesina LT
TJ B.Š. Mar. Hory
Orel Třebovice
TJ Sokol Hrabůvka B
SSVČ Don Bosco
TJ Sokol Přívoz
SSVČ Don Bosco B

Výše uvedení hráči musí být posunuti na poslední místo soupisky před hráče na střídavý start. Do základu se posunou
hráči z nižších soutěží. Soupisky je nutné upravit před prvním kolem druhé části soutěže.
Splnění podmínky ve vyšší soutěži:
1.TJ Ostrava KST F
2.TJ B.Š. Mar. Hory B
3.SK – Svinov D
4.SK – Svinov E
5.SSVČ Don Bosco B

MěP I. třídy
MěP II. třídy
MěP II. třídy
MěP III. třídy
MěP III. třídy

Štalzer Adam
Mikula David
Lang Tomáš, Theodor Filip, Henžel Miroslav
Bartoš Václav
Schön Martin

3. TOP 8
V příloze zasíláme Propozice závěrečných turnajů TOP 8, které se budou konat v 21. týdnu roku 2017 (22.05.26.05.2017) dle zaslaných přihlášek pro uspořádání turnajů. Pořádající oddíl obdrží za uspořádání turnaje odměnu ve
výši 500,-Kč. Přihlášky na uspořádání zasílejte na e-mail henzel.miroslav@seznam.cz nejpozději do 31. 03. 2017.
Pořadí přijatých přihlášek bude průběžně zveřejněno na webových stránkách Městského svazu.

4. DODATEK ŽEBŘÍČKU OVA č.03/2015-16
Na základě žádosti a doložených výsledků byli dodatečně do žebříčku MěSST Ostrava zařazení níže uvedení hráči:
8. MONČKA Petr
9. NOVÁK Petr
10. HORVÁT David

1962
1949
2003

TJ Sokol Hrabůvka
TTC TJ Slavoj Rychvald
SSVČ Don Bosco

111. – 120. N
281. – 300. N
281. – 300. N
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5. SŘ čl. 336 Povinnosti pořadatele
Zveřejňujeme výňatek ze soutěžního řádu. Tučně psaný text se týká i družstev hrající městské soutěže, text psaný
kurzívou se šedým písmem je určen hlavně vyšším soutěžím
Článek 336. Povinnosti pořadatele
V dlouhodobých soutěžích družstev je pořadatelem utkání vždy oddíl, jehož družstvo je v rozlosování uvedeno na prvním
místě. Pořádající oddíl zajišťuje přípravu utkání a podmínky pro jeho řádný průběh a je povinen zejména:
a) podat hlášení podle ustanovení čl. 327 tohoto řádu,
b) v případě dopingové kontroly zajistit podmínky pro její provádění podle požadavku dopingového komisaře,
c) zajistit řádnou přípravu hrací místnosti včetně potřebného vybavení (stoly, síťky, míčky, osvětlení, zatemnění, zápisy a
pro ligová utkání i počítadla stavu zápasu), šaten i hygienických zařízení,
d) zajistit pořadatelskou službu,
e) v případě potřeby zabezpečit poskytnutí zdravotní pomoci,
f) zajistit družstvu soupeře a vrchnímu rozhodčímu noclehy, požádají-li o ně nejméně osm dní před utkáním,
fa) má-li pořadatel potíže se zajišťováním noclehů, může vyzvat hostující družstvo k nahlášení potřeby
noclehů dříve a hostující jsou v takovém případě povinni neprodleně vyhovět,
fb) pořadatel je povinen zajišťovat nejvýše 9 noclehů pro družstvo mužů a 8 noclehů pro družstvo žen,
fc) hrají-li se utkání ve dvojicích, zajišťuje noclehy pořadatel prvního utkání, ve trojicích pořadatel druhého utkání, při turnajovém
způsobu pořadatel pro všechna družstva,
Poznámka: Toto pravidlo platí v případě, kdy se obě (všechna tři) utkání hrají v jednom místě. V případě, že jsou pořadatelé z
různých míst, je povinen zajistit noclehy ten, který byl soupeřem požádán.
g) zajistit rozhodčí ke stolu - nejméně jeden rozhodčí na stůl, rozhodčí musí být držitelem licence rozhodčího C, A nebo NU.
Poznámka:
1. Řídící svazy mohou pro vybrané soutěže (nebo jejich části) samy delegovat rozhodčí ke stolu.
2. V utkání III. ligy mužů a II. ligy žen je možno využít jako rozhodčího u stolu hráče, který v utkání hraje. Ten však musí být
držitelem licence rozhodčího C, A nebo NU. Zároveň však nesmí v zápase, který rozhoduje, poskytovat rady.
h) umožnit hostujícímu družstvu nejpozději 30 minut před stanoveným začátkem utkání přístup do šaten a nejpozději 20
minut před stanoveným začátkem trénink alespoň na jednom stole; k tréninku před utkáním dát k dispozici míčky, kterými
bude utkání sehráno,
i) umožnit vstup a výkon funkce komisaři ČAST, který se prokáže delegačním lístkem od řídícího svazu,
j) umožnit volný vstup do prostoru pro diváky držitelům průkazky VV ČAST,
k) vyplatit po utkání odměny vrchnímu rozhodčímu a kvalifikovaným rozhodčím u stolu ve výši stanovené „Směrnicí ČAST“,
l) ohlásit výsledek utkání podle určení řídícím svazem,
m) zaslat doporučeně originál zápisu o utkání nejpozději 24 hodin po skončení řídícímu svazu, odeslání zápisu později než první
pracovní den po utkání bude trestáno pořádkovou pokutou podle čl. 704 tohoto řádu,
Poznámka: Řídící svaz může v rozpisu soutěže povolit zasílání zápisů o utkání faxem nebo e-mailem. V tom případě již pořádající
oddíl nezasílá originál zápisu poštou, ale je povinen ho uschovat až do ukončení soutěže a schválení konečného pořadí. Řídícímu
svazu zašle originál za podmínek jím stanovených nebo na jeho výzvu, např. při řešení námitek k utkání.
n) nedostavil-li se delegovaný vrchní rozhodčí k utkání konanému mimo určený termín či v jiné hrací místnosti, doložit pozvání
vrchního rozhodčího podle rozpisu soutěže.
Prokázané zanedbání povinností pořadatele se trestá administrativními pořádkovými pokutami (viz čl. 704), při opakování
podle rozhodnutí řídícího svazu také ztrátou bodů, popř. disciplinárně (i vyloučením družstva ze soutěže).

Přílohy:
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V Ostravě dne 28. 12. 2016

Marian HÁJKO v.r.

Miroslav HENŽEL v.r.

předseda MěSST Ostrava

předseda STK MěSST Ostrava

