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INFO č. 5 – 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. 

 

Správný postup při organizaci soutěží RSST Karviná by měl být takový, že hostující družstvo 

ihned při příchodu do herny domácích odevzdá vyplněné prohlášení na formuláři. Domácí to 

převezmou a uloží spolu s vyplněným prohlášením domácích k archivaci.  

 

Výsledky:  

Výsledky 1. a 2. kola RP i RS byly schváleny. 

Při kontrole zápisů byly zjištěny následující závady:  

 

1. RP1: KLUBsten Karviná - SK Slavia Orlová B: Dohodou o vedení zápisu byl pověřen 

Martinovský Petr (bez platné licence rozhodčího a nebyl uveden ani jako vedoucí domácího 

družstva) – porušení článku 338.01. SŘ: „Řídící svaz může stanovit, že pro některé nižší 

třídy soutěže nebudou vrchní rozhodčí delegováni. V takových případech povinnosti 

vrchního rozhodčího přejímají vedoucí obou družstev, přičemž vlastním řízením průběhu 

utkání je pověřen vedoucí domácího družstva.“ V zápise o utkání je uveden jako VDD 

Kosellek Tomáš. 

Rozhodnutí STK: NAPOMENUTÍ  

2. RP1: TJ Slavoj Český Těšín C-TJ Sokol Bohumín. Zápis mailem doručen 5.10.2021 v 16:10 

(nejpozdější termín doručení 4.10.2021 v 20:00) 

Rozhodnutí STK: NAPOMENUTÍ  

3. RP2: KLUBsten Karviná - TTC Siko Orlová D: Dohodou o vedení zápisu byl pověřen 

Gorecki Bronislav (bez platné licence rozhodčího, nebyl uveden ani jako vedoucí domácího 

družstva a byl hráčem utkání) – porušení článku 338.01. SŘ: „Řídící svaz může stanovit, že 

pro některé nižší třídy soutěže nebudou vrchní rozhodčí delegováni. V takových případech 

povinnosti vrchního rozhodčího přejímají vedoucí obou družstev, přičemž vlastním řízením 

průběhu utkání je pověřen vedoucí domácího družstva.“ V zápise o utkání je uveden jako 

VDD Kosellek Tomáš. 

Rozhodnutí STK: DŮTKA 

4. RP2: TJ Slavoj Český Těšín C-TJ Sokol Rychvald: Zápis mailem doručen 5.10.2021 v 16:10 

(nejpozdější termín doručení 4.10.2021 v 20:00).  

Rozhodnutí STK: DŮTKA 

5. RS2: TJ Sokol Záblatí B-TJ Sokol Chotěbuz B: Nezaslaná SMS s výsledkem do 30 minut po 

utkání.  

Rozhodnutí STK: NAPOMENUTÍ 
 

Přestupy:  

1. Banot Petr z TJ Sokol Chotěbuz do KlubSten Karviná 

https://registr.ping-pong.cz/htm/prestup/  
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Kontrola rozhodčích: 

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

vyprší platnost ještě v průběhu 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). 

 

Český pohár ČAST:  

 

VV MSSST na svém zasedání dne 6.10.2021 schválil Rozpis Českého poháru ČÁST I. stupně. Rozpis 

je zveřejněn ZDE a v příloze.  

Uzavírka přihlášek do  I.  stupně  32.ročníku nemistrovské  soutěže  tříčlenných  družstev mužů  a  žen 

ve stolním tenisu ČESKÉHO POHÁRU je do 15. 12. 2021. Přihlášky podávejte prostřednictvím 

Registru ČÁST v menu klub – družstva klubu – přihláška do soutěže. POZOR – jedná se o přihlášení 

do I. stupně!!! 

 

Seznam schválených potahů:  

Seznam schválených potahů ITTF na období 1.10.2021 – 31.12.2021 je ZDE 

 

 

Vybrané termíny: 

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

 

 

V Ostravě 8. 10. 2021 

 Petr Radim v. r. 

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

 Předseda STK RSST Karviná 

https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2018/08/Manu%C3%A1l-E-learning-od-15.8.2018_final3-23.8.2018.pdf
https://www.mssst.cz/clanky/souteze/sezona-2021-2022/cesky-pohar-mssst-2021-2022.html
https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2021/10/LARC_2021_od_rijna-do-prosince.pdf

