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ZPRAVODAJ č. 03 / 2020–2021

dodává míčky pro turnaje
MěSST Ostrava

1. SEZÓNA 2020-2021
1.1. Zápisy o utkání
Zápisy o utkání se zasílají elektronicky na adresu zapisy@ostravskypinec.cz do 24hod.
po utkání, avšak nejpozději do prvního pracovního dne po ukončeném kole do
18:00hod. Zpravidla pondělí. Zápisy odložených utkání se zasílají do 24hod. po
ukončeném utkání!!!
Pozdní zasílání nebude tolerováno!!! Zápisy zaslané na jinou adresu budou brány jako
nedoručené!!!
On-line zápisy
I v tomto roce mohou oddíly využít on-line zápisy. Pokud máte podmínky pro vyplnění
on-line zápisu vyhnete se např. tomu, že v zápise bude zadán hráč, který není na
soupisce .
Pro zadání on-line zápisů musíte být připojeni k internetu a vedoucí družstev musí být
registrován v IS ČAST (Registr) a musí znát své přístupové heslo do Registru.
Výsledky jednotlivých zápasů se vyplňují nejpozději po každém jednotlivém zápase
daného utkání přímo v Registru. Kliknutím na utkání se otevře on-line zápis o utkání.
Odkaz je aktivní 60 minut před utkáním. Po ukončení zápasu oba vedoucí družstev
(domácí a hostující) potvrdí on-line zápis svým přístupovým heslem do Registru
bezprostředně po ukončení utkání na určeném místě ve formuláři. Při dodržení všech
výše uvedených podmínek nemusí domácí družstvo zasílat elektronický zápis o utkání.
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Potvrzením obou vedoucích družstev v on-line zápisech bude tento zápis uznán jako
oficiální.
Určený člen STK může on-line zápis schválit i v případě, že zápis nebude potvrzen
hostujícím družstvem za podmínky, že zápis byl veden průběžně během utkání v
reálném čase. Po kontrole průběhu zapisování bude zápis schválen. Případné
připomínky lze reklamovat do 48 hodin po odehrání utkání, po této lhůtě nebude brán
zřetel na reklamace v zápise o utkání.
1.2. Změna adres
MěP II.třídy
TJ B.Š. Mariánské Hory B : Rybář Václav – Rabyrvac@gmail.com

1.3. Změna hracích místností
SK–Svinov
Nová hrací místnost: Černá louka 3235
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
GPS: 49°49'59.057"N, 18°17'35.715"E
Výstaviště – pavilon A

2. Turnaje MěSST
2.1. Mistrovská soutěž dvoučlenných oddílových družstev mládeže
Mistrovská soutěž dvoučlenných oddílových družstev mládeže okresu OSTRAVA
se uskuteční v těchto termínech :
1. turnaj – sobota 3. 10. 2020, Sokolovna Radvanice
2. turnaj – neděle 22. 11. 2020, Herna TJ Ostrava KST, Varenská ul.
3. turnaj – neděle 20. 12. 2020, Herna TJ Ostrava KST, Varenská ul.
Prezence na všechny turnaje je do 8:00 hod. Vklad do turnajů je 100,-Kč/družstvo.
Turnajů se mohou zúčastnit dvoučlenná oddílová družstva mládeže ( do 21 let ) oddílů
a klubů registrovaných u MěSST Ostrava, hrají turnajovým způsobem. Děvčata hrají
společně s chlapci.
Propozice jsou zveřejněné na webových stránkách
http://ostravskypinec.cz/aktualita-423
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2.2. BTM
BODOVACÍ TURNAJE MLÁDEŽE ve stolním tenisu pro sezonu 2020/2021
se uskuteční v těchto termínech
1. BTM – sobota 17. 10. 2020,Sokolovna u ZŠ a ÚMOb Radvanice a Bartovice,
Havláskova 5, Ostrava – Radvanice
2. BTM – sobota 21. 11. 2020,TJ Ostrava KST, Varenská ul., Ostrava
3. BTM – sobota 19. 12. 2020 ……………...…….TJ Ostrava KST, Varenská ul.,
Ostrava
Prezence na všechny BTM 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-422.
Nejlepší hráči a hráčky bodovacích turnajů 2019/2020 (které jsme museli přerušit a
ukončit),
budou za 4 uspořádané turnaje ( poslední se uskutečnil 15. 2. 2020 ) vyhlášeni a
odměněni na závěrečném turnaji oddílových družstev 2020
a to v neděli 20. 12. 2020 v herně stolního tenisu TJ Ostrava KST na Varenské ulici.

3. Žebříček MěSST OVA 2019/20 – Dodatek 2
Na základě žádosti a doložených výsledků byl dodatečně do žebříčku MěSST Ostrava
zařazen níže uvedený hráč:
l. Zbořil Michal 1986 SK Vřesina LT 101.-150.N
2. Lotrek Kryštof 1996 SK Vřesina LT 201.-250.N
Přílohy
 Při.01 Návod na vyplnění zápisu o utkání
 Při.02 Návod na první přihlášení do systému ČÁST
 Při.03 Obnova přihlášení do registru při zapomenutém heslu
 Při.04 Propozice turnaje družstev mládeže
 Při.05 Propozice BTM Ostrava
V Ostravě dne 16.9.2020
MARIAN HÁJKO v.r.
Předseda MěSST OVA

JANA HRANICKÁ v.r.
Předsedkyně STK MěSST OVA
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