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ZPRAVODAJ č. 03 / 2019–2020

dodává míčky pro turnaje
MěSST Ostrava

1. Sezóna 2019-20
1.1. Online zápisy

V nové sezóně jsem zaznamenala zájem o zadávání online zápisů. Zadáváním online zápisů se
vyhnete spoustě problémů. Nejčastějšími nedostatky u zasílaných zápisů emailem bylo v loňském
roce neuvádění křestních jmen ve čtyřhře u hráčů stejného příjmení, zkomolení jména, špatně zadané
hodnoty míčků, takže výsledek byl nesmyslný nebo špatně spočítaný součet setů. Většině těchto
nedostatků včetně toho, že v zápise bude uveden hráč, který není na soupisce se zadáváním online
zápisů vyhnete. Taky se Vám nemůže stát, že zápis zapomenete včas naskenovat a dostanete pokutu
za pozdní zaslání zápisu. Velkou výhodou je možnost sledovat výsledky v reálném čase.

Zadávání online zápisů ale není povinné. Ne všichni máte v hernách počítač či přípojku na internet
a zadávat výsledky do mobilu není zrovna moc pohodlné. Zadávat online zápisy může kterýkoliv hráč
s vygenerovaným heslem. Nemusí jít o vedoucího družstva. Doporučuji všem, kteří jedou na zápas,
mít vždy mezi sebou hráče s vygenerovaným heslem pro potvrzení online zápisů. V příloze Vám
zasílám návod, jak heslo vygenerovat. Přikládám i návod na obnovu přihlášení do registru v případě,
že heslo zapomenete.

Pokud byl online zápis zadán v reálném čase, může ho po kontrole průběhu zapisování schválit
pověřený člen STK i bez odsouhlasení hostujícím družstvem. Do 48 hodin je možno podat případné
připomínky, po této lhůtě nebude brán zřetel na reklamace v zápise o utkání.
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1.2. Změny organizačních pracovníků
SK Svinov
MěP IV. třídy: Petr HAMRSKÝ , mobil: 724 949 785  hamrsky.petr@centrum.cz

1.3. Změny hracích časů
SK Vřesina LT
MěP I. třídy : nový hrací čas středa 18:00
Náhradní termín SK Vřesina LT – TTC Ostrava 2016 B 30.10.2019 18:00

1.4. BTM
BTM Bodovací turnaje mládeže pořádané MěSST Ostrava a oddílem stolního tenisu TJ Ostrava KST
se uskuteční v herně stolního tenisu na Varenské ulici v termínech:
1. BTM – 6. 10. 2019
2. BTM – 1. 12. 2019
3. BTM – 15. 12. 2019
Prezence na všechny turnaje je do 8:15hod. Vklad do turnajů je 50,-Kč. Turnajů se mohou zúčastnit
hráči věkových kategorií mladší a starší žactvo, dorost, junioři do 21 let ze všech okresů
Moravskoslezského kraje, registrovaní i neregistrovaní. Propozice jsou zveřejněné na webových
stránkách http://www.ostravskypinec.cz/aktualita-369.

1.5. BTM mini
Bodovací turnaje nejmladšího žactva „Starobělská minipálka“ pořádané MěSST Ostrava a oddílem
stolního tenisu Orel Stará Bělá se uskuteční v Katolickém domě ve Staré Bělé, Junácká 413/124 v
termínech:
1.BTM mini – 12. 10. 2019
2.BTM mini – 23. 11. 2019
3.BTM mini – 14. 12. 2019
Prezence na všechny turnaje je do 8:45. Vklad do turnajů je 50,-Kč. Turnaje jsou určeny pro
nejmladší žactvo narozené 1.1.2009 a mladší. Propozice jsou zveřejněné na webových stránkách
http://ostravskypinec.cz/aktualita-371.
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1.6. VCO
Velká cena Ostravy ve stolním tenisu 2019 je určená pro širokou veřejnost z Ostravska a okolí, pro
registrované a neregistrované hráče. Registrovaní hráči jsou s omezením s bodovou hodnotou ELO
trend 1860 a nižší s celé ČR. Propozice jsou zveřejněné na webových stránkách:
http://ostravskypinec.cz/aktualita-370. Termín VCO je 13. října 2019. Místo konání turnaje je areál
TJ Ostrava Varenská 40a, badmintonová hala. Prezence do 08:30hod. Vklady: 50,-Kč pro mimo
ostravské hráče.

➢
➢
➢
➢
➢

Při.01 Propozice BTM 2019
Při 02 Propozice BTM mini 2019
Při 03 Propozice Velké ceny Ostravy 2019
Při 04 Návod na první přihlášení do systému ČÁST
Při 05 Obnova přihlášení do registru při zapomenutém heslu

V Ostravě dne 17. 09. 2019

MARIAN HÁJKO v.r.
Předseda MěSST OVA

JANA HRANICKÁ v.r.
Předsedkyně STK MěSST OVA
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