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INFO č. 2 – 2016/2017 
 

 

Kontaktuji Vás z nové mailové adresy RSST Karviná stolniteniska@gmail.com. 

Je obdobná s tou, kterou mají naše internetové stránky http://www.stolniteniska.cz/ 
(Vybral jsem si gmail, kde bych v budoucnu chtěl použít i dalších služby jako Kalendář a Disk.) 

 

Do okresních soutěží v sezóně 2016/2017 se přihlásilo 25 družstev (viz příloha). 

11 družstev do RP a 14 do RS. 

Tzn., že opět máme „nevhodný“ počet přihlášených družstev (nelze rozdělit na 12 a 12). 

Do RP nesestoupilo z KS II. Sk. B družstvo T.J. Sokol Záblatí A. Takže je zapotřebí RP rozšířit o 

jedno družstvo na 12 družstev.  

Navrhuji, aby se snížil počet sestupujících družstvem ze dvou na jedno. 

Mělo by se rozhodnou mezi družstvy: 

1. Sokol Rychvald A 

2. TJ Sokol Chotěbuz B 

3. T3 – Table Tennis Těrlicko 

Nově se do soutěží přihlásila družstva: 

1. Slavoj Český Těšín C 

2. T.J. Sokol Záblatí C 

3. SK Slávie Orlová D 

Jen doufám, že některá nebudou odstupovat ze soutěže!! 

Proto ještě jednou upozorňuji na Rozpis: 

Hráč nezařazený na žádném žebříčku dospělých mužů může být uveden jen na jedné soupisce 

oddílu (klubu). Zařazování hráčů (nezařazených do žebříčku, hráči po přestupu, nově registrování 

hráči) na žebříček určuje SŘ čl. 330.24.  

 

A na NOVÝ článek SŘ ST č. 330.25: 

Hráč základu družstva, který neodehrál v 1. polovině základní části alespoň jedno utkání, bude pro  

zbytek soutěže zařazen na poslední místo na soupisce (poslední místo za hráči, kteří jsou členy 

oddílu a hráči na hostování – před hráče na střídavý start). 

Pro splnění podmínky odehrání utkání je potřeba nastoupení v základní sestavě na dvouhry a 

odehrání všech svých zápasů v utkání (bez vlastní kontumace, bez odstoupení, bez vystřídání). 

Nový základ družstva vznikne posunutím hráčů na soupisce, příp. je možno využít povolené změny  

pořadí podle čl. 330.04 nebo 330.10. Hráč přesunutý ze základu družstva, nemůže být doplněn na 

soupisku žádného dalšího družstva oddílu. 

Řídící svaz upozorní na vzniklý stav po odehrání 1. poloviny základní části a zneplatní ve STISu  

příslušnou soupisku (případně i navazující soupisky). Oddíl je povinen provést změnu soupisek  

dostatečně předem, před prvním utkáním kteréhokoli družstva, jehož soupisky se tato změna týká. 
Poznámka: 

1. Změny povolené v čl. 330.04 a 330.10 se netýkají hráče, který je vyřazován ze základu. 

2. Má-li se posunout do základu hráčka ze soupisky nižšího družstva, která je v oddílu na hostování podle čl. 461.02 

(hostování žen), může být toto posunutí provedeno, i když by to jinak nebylo podle čl. 461.02 možné 
.  
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Několik poznámek k internetovým přihláškám: 

Do soutěže: 

Úroveň soutěže - ty názvy ve výběru jsou z ČAST a neodpovídají místním zvyklostem. 

Platí ale, že: 

Regionální soutěž 1. třídy = Regionální přebor 

Regionální soutěž 2. třídy = Regionální soutěže 1. třídy 

Regionální soutěž 3. třídy = Regionální soutěže 2. Třídy 

Řada z Vás to pěkně motala … 

 

Název: 
Zde se uvádí název daného družstva: 

např.: Sokol Praha A 

Nezapomeňte i na to "A"! 

Řada z Vás asi pro jistotu neuvedla nic, nebo naopak to ozdobila řadou lomítek /////F///// ? 

Nepochopil jsem  … 

 

Požadavky k STK: 
Zde uvádějte požadavky na STK mimo rozpis! 

Hlavně se jedná  o hodina a den hraní. Družstva proti sobě apod. 

Opět bylo zapotřebí urgovat a to jistě ještě bude pokračovat .. 

 

Druh stolu: není mi to jasné 

Ale dejte do okresu pomlčku "-" 

Také někteří „nepochopili“ .. 

 

U trenérů a rozhodčích uvádějte pouze ty, kteří mají platnou licenci! 

 

Žádám také všechny zástupce oddílu, aby mi poslali jméno a kontakt na předsedu oddílu, 

klubu! 
 

V Havířově 31. 7. 2016 

 Bednář Otakar v. r. 

 ......................................... 

 Předseda STK RSST Karviná 


