STK - Regionální svaz stolního tenisu Karviná
INFO č. 5 – 2020/2021
Stav náležitostí k 1.10.2020:
Regionální přebor:
Soupisky všech družstev byly založeny do Registru a následně schváleny.
Regionální soutěž I. třídy:
Soupisky všech družstev byly založeny do Registru a následně schváleny.
Převody soutěží (známé STK):
1.
Sokol Dětmarovice na SK Slávie Orlová
Schválené přestupy: https://registr.ping-pong.cz/htm/prestup/
1.
Schneeberger Antonín z SKST Baník Havířov do T3 Table Tennis Těrlicko
2.
Čempel Milan
z T.J. Sokol Dětmarovice do TJ Slávia Orlová
3.
Šeliga Roman
z T.J. Sokol Dětmarovice do TJ Slávia Orlová
4.
Roman Břetislav
z TJ Slavoj Český Těšín do TJ Sokol Chotěbuz
5.
Adamczyk Vladimír
z T.J. Sokol Dětmarovice do TTC Siko Orlová
Zařazení do okresního žebříčku (na základě Elo):
1.
Bednářová Bronislava TJ Slovan Karviná – Lázně Darkov
2.
Přeček Erik
SKST Baník Havířov
3.
Bardal Roman
Sokol Chotěbuz

71.-80. muži
101.-120. muži
101.-120. muži

Odklady utkání (schválené STK):
Regionální přebor:
1. kolo, SKST Baník Havířov F - TJ Slavoj Český Těšín C, původní termín 28.9.2020, nový termín 8.10.2020,
odůvodnění: vyšší moc (turnaj mládeže)
1. kolo, TJ Slovan Karviná-Lázně Darkov B - TJ Sokol Rychvald A, původní termín 3.10.2020, nový termín zatím
neručen - do 30.10.2020 (dohodnutý náhradní termín 10.10.2020 byl zrušen pro uzavření tělocvičny ZŠ na 2 týdny od
5.10.), odůvodnění: vyšší moc (volby v budově ZŠ)
2. kolo, TJ Slovan Karviná-Lázně Darkov B - SK Slavia Orlová C, původní termín 4.10.2020, nový termín 7.10.2020 v
Dětmarovicích, odůvodnění: vyšší moc (volby v budově ZŠ)

Rozhodnutí STK:
Rozhodnutí STK OSST Karviná k dlouhodobým soutěžím v okrese Karviná v sezóně 2020/2021 upřesňuje
podmínky odkladů v případě pozitivních nálezů hráčů a uzavření hracích místností nebo při vyhlášení mimořádných
události v závislosti na šíření nákazy Covid 19, dále upřesňuje podmínky při nedohraní dlouhodobých soutěží.
a) Soutěže řízené OSST Karviná v sezóně 2020/2021 se musí dohrát nejpozději do 15.6.2021. Pokud se tak
nestane bude postup následující:
1. Soutěž nebude dohrána a bude odehráno méně než 50 % utkání. - Soutěž bude anulována a v sezóně
2021/2022 budou mít právo startu všechny družstva, která byla přijata do soutěží v sezóně 2020/2021.
2. Soutěž nebude dohrána a bude odehráno 50 a více procent. - Postupy a sestupy budou určeny na
základě tabulky ze všech utkání, a to i v případě, že nebudou mít všechna družstva odehrána stejný
počet utkání.
b) ODKLADY:
1. V případě, že v základu družstva budou minimálně 2 hráči, kteří mají nařízenou karanténu, nebo
budou pozitivní na Covid 19, bude toto utkání odloženo se zaviněním vyšší moci. Oddíl (klub) je v tomto
případě povinen požádat o odklad, a to bezprostředně po zjištění této skutečnosti u předsedy STK OSST.
Současně se žádostí doloží potvrzení krajské hygienické stanice o pozitivním nálezu nebo nařízené
karanténě. V případě, že není možné z časových důvodů zajistit potvrzení před utkáním, doloží klub
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potvrzení nejpozději do 5. pracovních dnů po termínu utkání. V případě zdůvodnitelné nutností je
možné tento termín prodloužit. Tento bod se vztahuje i na nařízenou karanténu družstva nebo klubu. Při
nedoložení potvrzení do určeného termínu bude utkání kontumováno se všemi sportovně – technickými
důsledky.
2. V případě uzavření hrací místnosti méně než 5 dnů před utkáním bude utkání odloženo. Klub v tomto
případě doloží potvrzení o uzavření hrací místnosti vystavené složkou, která hrací místnost uzavřela.
3. Náhradní termín oznámí předseda STK OSST všem zúčastněným družstvům nejpozději 14 dní před
určeným termínem. V případě, že se družstva dohodnou na vzájemném odehrání, bude toto
respektováno, ale jen v případě, že dohodnutý termín bude maximálně 7 dní po určeném termínu.
4. Případná další omezení v závislosti na Covid 19 budou řešena v závislosti na místě a čase utkání dle
vládních, krajských nebo regionálních nařízení.
Schváleno STK OSSK Karviná per-rollam dne: 30.9.2020
Poznámka:
METODICKÝ POKYN A PRAVIDLA PRO KONÁNÍ SPORTOVNÍCH AKCÍ
Dne 18.9.2020 vydala hlavní hygienička ČR metodický pokyn a pravidla pro konání sportovních soutěží, které
připravila Národní sportovní agentura (NSA) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a jsou určena k zajištění
řádného průběhu sportovních soutěží i v této těžké epidemiologické situaci. Pravidla zohledňují prioritu NSA, kterou je
vždy zdraví sportovců, trenérů, rozhodčích, realizačních týmů i diváků, zároveň však zohledňují i zájem NSA, aby byly
zahájeny a reálně mohly i probíhat soutěže v jednotlivých sportovních odvětvích, a to zejména mistrovské soutěže v
kolektivních i individuálních sportech. Metodický pokyn a s ním spojené dokumenty najdete ZDE.
Upozornění k zasílání hlášení výsledků a zápisů utkání (dle Rozpisu regionálních soutěží):
Po každém odehraném utkání je pořádající oddíl povinen do 30 minut nahlásit výsledek utkání předsedovi STK
prostřednictvím SMS. Nenahlášení výsledků je postihováno pořádkovou pokutou podle sazebníku pokut.
"Zápisy o utkání" se zasílají pouze v digitální podobě (ve formátu *jpg, jpeg, nebo *pdf), naskenované na mailovou
adresu předsedy STK! Oddíl, klub si originály ponechá pro případnou kontrolu do konce sezóny! (Ne ve Wordu!!)
Pro snadnější zpracování došlých "Zápisů o utkání" se naskenované "Zápisy o utkání" posílají v souborech ve výše
uvedených formátech s názvy souborů ve tvaru:
Soutěž, kolo, mezera, zkrácený název domácího oddílu, mezera, pomlčka, mezera, název hostujícího oddílu.
Vzor: RP01 Darkov B – KLUBSten A.
Oddíl, klub je povinen naskenované "Zápisy o utkání" zaslat mailem nejpozději do 20,00 hod. prvního
pracovního dne po každém utkání. To platí i pro případ předehrávaných utkání!
Nesplnění podmínek pro včasné zaslání naskenovaného "Zápisu o utkání" mailem bude postihováno pořádkovou
pokutou, podle Sazebníku pokut uvedeném v tohoto Rozpisu. Rozhodují pro posouzení termínu odeslání je datum
odeslání mailu.
STK přivítá iniciativu oddílů, klubů při zadávání "Zápisu o utkání" do systému ČÁST co nejdříve po odehrání utkání.

V Karviné 1. 10. 2020
Radim Petr v.r.
.........................................
Předseda STK RSST Karviná
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