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ZPRAVODAJ č. 01 / 2017–2018
Velká cena Ostravy ve stolním tenisu, která se koná 08. 10. 2017 je
spolufinancována statutárním městem Ostrava

1. PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽÍ
UZAVĚRKA PŘIHLÁŠEK – 15. 7. 2017. Společně s podáním přihlášek je nutné ve stejném termínu uhradit vklad do
soutěží. Vklad činí 200,-Kč za každé přihlášené družstvo. Žádám oddíly (kluby), aby přihlášky podávaly
s předstihem.
Přihlášky se podávají jen prostřednictvím registru ČAST.
Po přihlášení do Registru klikněte v menu (červená lišta se žlutým písmem) KLUB / DRUŽSTVA KLUBU / + přihláška
družstva.
Vyplňují se následující údaje:
Oddíl:
Do soutěže:
Kategorie:
Sezóna:
Název:

Organizační pracovník:
E-mail:

je předdefinovaný název
zvolte úroveň – vyberte z rozvíracího seznamu (MěP I. třídy = Regionální soutěž 1.
třídy) atd...
nechejte muži
je daná systémem
je předdefinovaný název klubu – doplňte jenom index družstva A, B, atd... Zaškrtněte
zaškrtávací políčko, v případě uvolnění místa v soutěžní třídě a posunutí do vyšší
soutěže, nebudete muset znovu vyplňovat přihlášku.
zvolte osobu – vedoucího družstva (musí být členem klubu).
pokud máte e-mail vyplněný u dané osoby v klubu – zobrazí se automaticky, pokud
Vám nic nenaskočí, tak vyplňte a zaškrtněte zaškrtávací políčko (Zkopírovat vyplněné
kontaktní údaje k osobě vedoucího).

Mobil:

pokud máte číslo vyplněné u dané osoby v klubu – zobrazí se automaticky, pokud Vám
nic nenaskočí, tak vyplňte a zaškrtněte zaškrtávací políčko (Zkopírovat vyplněné kontaktní
údaje k osobě vedoucího).

Trenér družstva:
Rozhodčí:
Hrací místnost:
Značka stolu:
Druh stolu:
Barva stolu:
Počet stolů:

uveďte osobu klubu, která má platnou licenci trenéra. Toto je povinný údaj, i když
nemáte osobu s platnou licenci trenéra uveďte kohokoliv.
zvolte osobu s platnou licenci rozhodčího – nepovinný údaj pro soutěže MěSST
nemusíte vyplňovat.
zadejte adresu hrací místnosti z rozevíracího seznamu případně vyplňte. Hrací místnost
je samostatné menu, kde lze zadat adresu a náčrtek.
vyplňte značku např. Butterfly
vyplňte druh stolu např. Space Saver, pokud nevíte udělejte xxx
modrá nebo zelená
vyplňte podle toho na kolika budete hrát mistrovské utkání. Minimálně na dvou.
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Značka míčku:
vyplňte značku a druh např. Joola Super
Typ míčku:
uveďte plast nebo celuloid
Barva míčku:
uveďte bílá nebo oranžová
Hrací den a hodina:
uveďte hrací den daného družstva, bude zapracováno do rozlosování
Požadavky k STK:
nepovinný údaj, ale vyplňte!!! DALŠÍ POŽADAVKY (střídavé losy, shodné losy)
Bankovní účet:
pro MěSST Ostrava nepovinný údaj.
Zaškrtněte zaškrtávací políčko, že dodržíte všechny podmínky.
Pokud máte přihlášku vyplněnou v konečné verzi–klikněte na políčko ULOŽIT a následně ODESLAT. Pokud budete
ještě upravovat – klikněte jen na tlačítko ULOŽIT. Až po konečném dokončení znovu ULOŽIT a ODESLAT.
V případě, že jste přihlášku tímto způsobem vyplnili, odeslali a chcete ještě něco doplnit, musíte přihlášku editovat a
odeslat znovu.

2. EVIDENČNÍ SEZNAMY
Do 15. 06. 2017 měly být vyplněny Evidenční seznamy a uhrazeny poplatky na účet MěSST Ostrava. Do 30. 06. 2017
potvrzeny svazem. K dnešnímu dni 30. 06. 2017 tuto povinnost nesplnily níže uvedené oddíly (kluby). Těmto klubům
k 01. 07. 2017 propadnou všechny platné registrace.
TTC TJ Slavoj Rychvald
Salesiánský DDM Ostrava
TJ Sokol Horní Lhota

TJ Sokol Nová Bělá
SSVČ Don Bosco

TJ Sokol Polanka
SK Vřesina LT

Dle SŘ čl. 704.02 h) lze za nesplnění povinností účastníka soutěže vyměřit pořádkovou pokutu ve výší 500,-Kč

3. ROZPIS SOUTĚŽE 2017-18
V příloze tohoto Zpravodaje posíláme schválený Rozpis soutěže pro sezónu 2017-18. Změny v Rozpisu oproti
předcházející sezóny jsou žlutě podbarveny. Důležité informace jsou psány tučným tmavě červeným písmem a případně
žlutě podbarveny.
Součásti Rozpisu soutěže je sazebník pořádkových pokut.

4. VELKÁ CENA OSTRAVY
Dne 08. 10. 2017 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 2015–2016:
OV – 26. místo a níže. Ostatní svazy (KA, FM, NJ, OP) 31. místo a níže.

Přílohy:
➢
➢

Rozpis dlouhodobých soutěží 2017-18
Sazebník pokut pro sezónu 2017–18

➢

Schválené změny SŘ na konferenci ČAST 9.4.2017

V Ostravě dne 30. 06. 2017

MARIAN HÁJKO v.r.

MIROSLAV HENŽEL v.r.

Předseda MěSST OVA

předseda STK MěSST OVA

