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INFO č. 3 – 2021/2022 

 

Pravidla pro konání soutěží:  

VV RSST Karviná dne 9.9.2021 schválil per rollam Pravidla pro konání soutěží ve stolním tenisu. 

Pravidla jsou uvedena v příloze. Jedná se o pravidla pro mistrovské a nemistrovské soutěže ve stolním 

tenisu a vycházejí ze všeobecných pravidel pro konání sportovních soutěží na základě mimořádných a 

ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví splatností od 1.září 2021 do odvolání.  

Součástí pravidel je i připravený formulář čestného prohlášení. Je také uveden v příloze. 

 

Rozlosování soutěží RSST Karviná:  

Rozlosování všech soutěží je zveřejněno na STISu - ZDE 

 

Kontrola soupisek: 

Do 5.9.2021 byly oddíly povinny zavézt do Registru soupisky družstev pro dlouhodobé okresní soutěže. 

Tuto povinnost do dnešního dne nesplnily oddíly za tyto družstva:  

RP: TJ Sokol Rychvald 

RS: TJ Sokol Rychvald „B“ 

 

Přestupy: https://registr.ping-pong.cz/htm/prestup/  

  - 

Přestupy z vyšších svazů:  

1. Jokiel Patrik (U21) z TJ Slavoj Český Těšín do TJ TTC Vendryně (stř.start pro KSI) 

2. Szotek David (U19) z KLUBsten Karviná do TJ TŽ Třinec  

3. Martinez Livan ze zahraničí do SKST Havířov  

4. Škvrna Jan z SKST Havířov do SK Přerov  

 

Kontrola rozhodčích: 

V uplynulé nedokončené sezóně vypršela platnost některých rozhodcovských licencí. Dalším rozhodčím 

vyprší platnost ještě před zahájením soutěží letošní sezóny.  

Je nezbytně nutné provést kontrolu platnosti rozhodcovských licencí vašich oddílů v Registru: 

https://registr.ping-pong.cz/htm/rozhodci/ . 

V případě zjištění nedostatečného počtu platných licencí nezbytných pro účast v soutěžích na letošní 

sezónu, je nezbytně nutné zorganizovat pro vybrané členy vašich oddílů zahájení procesu jejich získání. 

Licence C lze získat prostřednictvím E-learningu ČAST (manuál ZDE). 

 

Vybrané termíny: 

1. Přestupy, hostování od 15.5. do 14.2. následujícího roku 

 

Vybrané informace z MSSST a ČAST: 

 

Krajské bodovací turnaje mládeže:  

Propozice - ZDE 

Výsledky 1. KBTM MSSST 2021/2022 v Havířově – ZDE 

Průběžné bodové pořadí KBTM MSSST 2021/2022 k 6.9.2021.2021 - ZDE 

 

 

 

V Karviné 13. 9. 2021 

 Petr Radim v. r. 

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

 Předseda STK RSST Karviná 
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