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INFO č. 7 – 2021/2022 

 

Pravidla pro konání soutěží:  

  

Pravidla pro konání soutěží ve stolním tenisu platná od 22.11.2021 jsou v příloze 

 

Pravidla zůstávají v platnosti i na základě vyhlášeného nouzového stavu. 

 

Při akcích 20 a méně osob (Usnesení vlády ČR II/14 d) 

- pořadatel je povinen vést evidenci všech účastníků (dle MO MZ), 

- pořadatel nesmí povolit vstup nikomu, kdo vykazuje klinické příznaky covid-19 (dle MO MZ), 

- každý účastník odevzdá čestné prohlášení o bezinfekčnosti, kterým potvrzuje, že nevykazuje 

klinické příznaky covid-19 a není rizikovou osobou dle bodů a) – c) čestného prohlášení. (nařízení 

ČAST).  

Čestné prohlášení nahrazuje povinnou evidenci a současně slouží jako prohlášení účastníka, že 

nevykazuje klinické příznaky covid-19.   

 

Při akcích nad 20 osob 

- účastníci nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19, 

- účastníci se musí prokázat, že splňují podmínky dle bodu 2 „Pravidel pro konání soutěží ve 

stolním tenisu“, 

- pořadatel musí kontrolovat, že účastníci splňují podmínky dle bodu 2 „Pravidel …“, 

- pořadatel musí vést evidenci všech účastníků. 

Všechna utkání (mistrovská a nemistrovská) řízená ČAST se mohou hrát za dodržení podmínky, že při 

utkání je nanejvýš 20 osob (neplatí pro extraligu mužů a žen). Více než 20 osob se může účastnit pouze 

se 

souhlasem obou (všech družstev). 

 

Upozorňuji oddíly, že někteří provozovatelé sportovišť nemusí respektovat Pravidlo do 20 osob a 

mohou trvat na vstupu pouze očkovaných osob nebo osob s prodělaným covidem do 180 dní.  

Takto vzniklou situaci obratem konzultujte s předsedou STK. 

 

Pozn.: MO MZ – mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 

 

Výsledky:  

Výsledky 7.-11. kola RP i RS byly schváleny. 

 

Pokuty: 

Všechny uložené pokuty v Infu č. 6  byly včas uhrazeny. 

 

Přestupy:  

Grimmerová Diana (U19)  z SKST Havířov  do SK Dobré 

Szefler Sebastian (U15)   z SK Slavia Orlová  do TJ Sokol Záblatí 

Cieslar Adrian (U15)   z SK Slavia Orlová  do TJ Sokol Záblatí 

Střídavý start:  

Otáhal Bořek (U19)   z SKTS Havířov  do KST Zlín 

https://registr.ping-pong.cz/htm/prestup/  
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Kontrola plnění podmínky SŘ čl. 330.25 

Na základě kontroly plnění podmínky dle čl.330.25 SŘ byly zneplatněny níže uvedené soupisky 

družstev. Níže uvedení hráči budou ze základu soupisek přesunutí na poslední místa v dané soupisce, a 

to před hráče na střídavý start. Změnu provede oddíl nejpozději 3 dny před zahájením druhé poloviny 

soutěže.  

RP:  

TJ Sokol Bohumín - Švancara Vladimír 

TJ Slovan Karviná-Lázně Darkov B - Bednářová Bronislava 

SK Slavia Orlová B - Balica Lukáš 

TJ Sokol Chotěbuz - Kachno Wiktor 

CSVČ sv. Jana Boska v Havířově - Wewiórka Adam 

RS: 

SKST Havířov G - Němčic Roman 

TJ Sokol Chotěbuz B - Bican Rene st. 

TTC Siko Orlová E - Wawrosz Roman 

 

Postupy a sestupy: 

Postupy a sestupy jsou ve STISu označeny na základě tabulky aktuální KSIIB. 

 

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). 

 

Seznam schválených potahů a míčků 

Seznam schválených potahů ITTF na období 1.10.2021 – 31.12.2021 je ZDE 

Seznam schválených míčků ZDE.  

Míčkům Xushaofa *** a Xushaofa D40+ končí platnost 31.12.2021! Míčkům Xushaofa Sports *** 

končí platnost k 1.4.2022! 
 

 

Vybrané termíny: 

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

 

 

V Karviné. 20.12.2021 

 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.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2021/10/LARC_2021_od_rijna-do-prosince.pdf
https://equipments.ittf.com/#/equipments/balls

