
Pražský svaz stolního tenisu vypisuje 

 

Mistrovské soutěže družstev mužů a žen ve stolním tenisu pro sezónu 

2015/2016 

 

1. Řízení soutěží: 

 Soutěže řídí výkonný výbor Pražského svazu stolního tenisu (VV PSST) prostřednictvím 

jmenovaného ředitele soutěží a STK PSST.  

 Ředitel soutěží přebírá veškerá práva a povinnosti vyplývající ze soutěžního řádu a samostatně 

rozhoduje o záležitostech týkajících se soutěží (včetně námitek) v 1. instanci, STK PSST 

rozhoduje o záležitostech týkajících se soutěží ve 2. instanci.  

 Ředitelem soutěží je jmenován s platností od 1.7.2015 Miloš Vojáček (souteze@prazskypinec.cz). 

 

2. Pořadatel: 

 Pořadatelem utkání jsou oddíly, jejichž družstva budou ve vylosování uvedena na prvním místě (v 

odvetných kolech opačně). 

 

3. Termíny soutěží: 

 První kolo bude odehráno v týdnu od 28.9.2015. Termíny pro první kolo soutěží dospělých musí 

být sjednány do pondělí 21.9.2015. Ředitel soutěže vydá rozpis utkání s termíny sehrání 

příslušných kol a zveřejní je v informačním systému pro stolní tenis http://stis.ping-pong.cz 

 Vzájemná utkání dvou nebo více družstev z jednoho oddílu hrajících v jedné skupině (včetně 

odvetných utkání) musí být sehrána do 31.10.2015, zápisy musí být odevzdány (zadány ve 

výsledkovém servisu  STIS) do 8.11.2015.  

 Přestávky soutěží  PSST budou vypsány pro období podzimních prázdnin (26.10.2015-1.11.2015), 

vánočních prázdnin (21.12.2015-3.1.2016) a jarních prázdnin ( 29.2.2016-13.3.2016). 

 Podzimní část soutěží bude dohrána do 20.12.2015 (11 kolo).  

 Odvetná (jarní) část soutěží začne od 4.1.2016 (12.kolo) a bude dohrána do 3.4.2016 (22.kolo). 

 

4. Přihlašování do soutěží, soupisky, evidenční seznamy, schvalování hracích místností: 

 Přihlášky do soutěží budou zadávány přednostně v registru ČAST http://registr.ping-pong.cz 

(sekce klub-družstva klubu sezona 2015-16) do 19. 7. 2015.  

 Na přihlášce oddíly uvedou: přesnou adresu hrací místnosti, dopravní spojení do herny (MHD) a 

telefonické, faxové, poštovní a e-mailové spojení na předsedu a organizačního pracovníka 

oddílu. 

 Na přihlášce oddíly uvedou do poznámky: požadavek na losování družstva, pevný hrací den a začátek 

zápasu, přesnou adresu hrací místnosti, dopravní spojení do herny (MHD). Kontakty na předsedu a 

organizačního pracovníka se zadávají/edituji v kartě hráče (sekce klub-osoby klubu). 

 Ke každému přihlášenému družstvu bude uvedena osoba zodpovědná za sjednávání utkání, včetně 

veškerých kontaktů na ni (telefon, fax, mobil, e-mail, adresa). Bez těchto náležitostí družstvo 

nebude vylosováno do soutěže.  

 Ke každému přihlášenému družstvu bude uvedena osoba zodpovědná za sjednávání utkání, včetně 

veškerých kontaktů na ni (telefon, fax, mobil, e-mail, adresa).  Bez těchto náležitostí družstvo 

nebude vylosováno do soutěže. Tyto kontakty se zadávají/editují v kartě hráče (sekce klub-osoby 

klubu).  
 Přihláška bude rovněž obsahovat jména a licence rozhodčích a trenérů s platnou licencí pro 

sezónu 2015/16, značku a barvu míčků (kvality***), se kterými bude oddíl (družstvo) hrát 

domácí utkání a značku a barvu stolů. Značku míčků, kterou družstvo připraví pro utkání, uvede 

do přihlášky. Značka musí být schválena ITTF, kvalita *** a v případě oranžových míčků toto 

http://stis.ping-pong.cz/
http://registr.ping-pong.cz/


musí být výslovně uvedeno. Též musí být výslovně uvedeno, jedná-li se o míčky celuloidové či 

plastové. Nahlášené značky budou zveřejněny a změna je možná k 21. 9. 2015 a k 1. 1. 2016. 

 

 Oddíly zadají do 6. 9. 2015 do registru ČAST http://registr.ping-pong.cz soupisky svých 

družstev s požadovanými údaji. Každé družstvo zodpovídá za oprávněnost zařazení svých hráčů 

na soupisce a sestavení soupisky podle SŘ. Zadané soupisky budou uzamčeny správcem registru 

pro PSST (Miloš Vojáček, Jan Poledne) a každé družstvo si samo soupisku (s fotografiemi) 

vytiskne. Potvrzení o schválení soupisky bude vytištěno na schválené soupisce.  

 

V případě pozdního zadání soupisky do registru bude družstvo trestáno pořádkovou pokutou 

podle čl. 704.02 h) SŘ a to 50,- Kč za každý den. 

 

V případě, že by byl některý hráč zaregistrován a uveden na soupisku neoprávněně, nebo soupiska 

nebyla sestavena podle předpisů v Soutěžním řádu, bude provinivší se družstvo potrestáno 

sportovně-technicky a příp. i disciplinárně a to i při dodatečném zjištění, i při potvrzení soupisky 

ředitelem soutěží. 

 

Postup při změnách soupisky (odemčení, potvrzení, uzamčení, možnost tisku) bude zveřejněn 

v Registru a ve Zprávách ČAST. 

 

Soupisky družstev se sestavují dle žebříčků ČR a Prahy za sezónu 2014/15 a jeho změnami a 

úpravami zveřejněnými ve zprávách STK PSST. 

 

 Hraje se v hracích místnostech účastníků dle adresáře, povinně minimálně na dvou stolech. 

Teplota měřená u síťky stolu nesmí být nižší než 15°C a vyšší než 25°C. Herna musí být zadána v 

systému registru ČÁST:  http://registr.ping-pong.cz (sekce klub-hrací místnosti).  

 

 Evidenční seznam vyplní oddíl do 30. 6. 2015 v systému registru ČAST: 

             http://registr.ping-pong.cz.  

 

 Podmínkou platnosti registrace je každoroční zaplacení evidenčního poplatku ve výši 200 Kč u 

dospělých a juniorů 21, 100 Kč u závodníků věkových kategorií dorostu, žactva a 30 Kč u 

ostatních členů oddílu (klubu) - čl. 401.01 b) SŘ za osobu a rok. Poplatky zašle oddíl - nejlépe 

najednou - za všechny registrované závodníky i za ostatní členy oddíl nejpozději do 30. 6. na 

určený bankovní účet příslušnému svazu. 

 

Příslušný svaz je určen úrovní soutěže, které se v následující sezóně zúčastní nejvyšší družstvo 

mužů nebo žen (podle toho ve vyšší soutěži). Oddíly, které přihlašují některé své družstvo do 

celostátní soutěže zašlou poplatky na bankovní účet ČAST. Oddíly, které přihlašují některé své 

družstvo nejvýše do soutěže PSST zašlou poplatky na bankovní účet PSST.  

 

 

5. Zařazování hráčů na žebříček, podmínky pro start nezařazených hráčů: 

 Výkonný výbor PSST zařadí hráče/hráčku přestupujícího z jiného kraje nebo ze zahraničí na 

žebříček PSST dodatečně na základě žádosti oddílu a jeho umístění na žebříčku v jiném kraji nebo 

zahraničí. 

 Hráč, který není zařazen na žádném žebříčku dospělých v ČR za uplynulou sezónu, může být 

oddílem uveden pouze na jedné soupisce, a to na posledním místě a musí být u jeho jména 

vyznačeno “N”. 

http://registr.ping-pong.cz/
http://registr.ping-pong.cz/
http://registr.ping-pong.cz/


 Po odehrání minimálně jednoho utkání za oddíl ve dvouhrách (čtyřhry se nepočítají) má ředitel 

soutěží právo na základě žádosti oddílu předmětného hráče zařadit na žebříček jako “N” a může 

být uveden maximálně na jedné soupisce podle zařazení na žebříčku, po odehrání tří utkání za 

oddíl ve dvouhrách může být zařazen na další soupisky dle žebříčku. 

 Změny na soupiskách musí potvrdit ředitel soutěží a budou prováděny vždy k poslednímu dni 

v měsíci, expresní dopsání soupisky (do 3dnů) bude zpoplatněno 100Kč za hráče.  

 Ustanovení tohoto článku se netýká hráčů a hráček mládežnických kategorií 

 

6. Úhrada nákladů: 

 Družstva startují na náklady svých oddílů. 

 

7. Losování: 

 Losování do skupin proběhne dne (bude zveřejněno na www.prazskypinec.cz ve zprávě STK) . 

 Čísla vylosovaným družstvům budou přidělena následně, podle požadavků oddílů s ohledem na 

vytížení hracích místností 

 

8. Předpis: 

 Hraje se podle tohoto rozpisu, „Soutěžního řádu stolního tenisu platného od 15.5.2012“, „Pravidel 

stolního tenisu ČAST“ označ. 2013-2014 a schválených změn. http://www.ping-

pong.cz/asociace/dokumenty-asociace/. 

 

9. Systém soutěží: 

 Družstva mužů hrají v divizi a sedmi třídách, družstva žen v divizi a první třídě.  

 Soutěže se hrají jednostupňovým systémem, tj. každý s každým s odvetami. 

 Bodování v soutěžích: vítězství 3 body, remíza 1bod, prohra 0 bod a kontumace -1 bod. 

 Ředitel soutěže je oprávněn po schválení VV PSST vypsat dodatečné kvalifikace o postup či  

sestup v soutěžích, ve kterých si to okolnosti vyžádají (např. počet sestupujících pražských  

družstev z ligových soutěží). Takto vypsané kvalifikace se hrají ve stávajících složeních družstev  

podle soupisek schválených pro příslušné hrací období. 

 

Dodatečné kvalifikace o postup nebo sestup může hrát hráč, který je zapsán na soupisce daného 

družstva. Je-li zapsán v základu družstva, nebo je-li na soupisce družstva uveden jako nezařazený, 

musí nastoupit a aktivně působit v minimálně šesti utkáních družstva v dané soutěži (skupině), 

poté má právo nastoupit. Aktivním působením se rozumí sehrání minimálně jedné dvouhry v 

utkání. Starty ve čtyřhrách ani starty v nesehraných dvouhrách (kontumační výsledek) se 

nezapočítávají. 

 

10. Podmínky účasti: 

 Mistrovských soutěží se mohou zúčastnit družstva stolního tenisu sportovních organizací (oddílů, 

TJ, SK, Sokola atd.) se sídlem v Praze, pokud nejsou zařazena do mistrovských soutěží řízených 

ČAST. Podmínkou je zaplacení vkladu do soutěží a pokut z minulé sezóny nejpozději do termínu 

losování. 

 

11. Start žen v soutěžích mužů 

 PSST povoluje účast žen v soutěžích mužů řízených PSST takto: 

 Účast se nepovoluje hráčkám: 

1. s profesionální smlouvou 

2. které jsou v základu družstev nejvyšší soutěže řízené ČAST, tj. extraligy 

3. hrajícím v zahraničí 



 Družstva mužů smí mít na soupisce libovolný počet hráček, které jsou řádnými členkami 

oddílu/klubu s platným registračním průkazem. 

 Má-li oddíl/klub na všech soupiskách mužů uvedeno dohromady 4 a více žen, musí mít přihlášené 

družstvo žen do soutěží řízených PSST nebo ČAST. 

 Každé družstvo smí mít na soupisce libovolný počet hráček (za předpokladu dodržení ostatních 

bodů), ale v průběhu utkání může aktivně působit pouze jedna hráčka (mimo 5-7tř.). 

 Ve 2. třídě smí mít družstvo na soupisce libovolný počet hráček, které nejsou v základu soupisek 

extraligy a 1. ligy žen. 

 Ve 3. třídě a 4. třídě soutěžích smí mít družstvo na soupisce ženy, které jsou nejvýše v základu 

soupisek divize žen. 

 V 5. - 7. třídě může mít družstvo na soupisce ženy, které jsou nejvýše v základu soupisek 1tř. žen, 

přičemž v utkání můžou aktivně působit dvě hráčky 

 Ženy se zařazují na soupisky družstev mužů podle znění článku 11. tohoto rozpisu a dále takto: 

1. do základů družstev podle svého umístění na žebříčku mužů za uplynulou sezónu a to pouze v 

případě, pokud sehrály v předcházející sezóně alespoň 15 zápasů základní části v soutěžích 

družstev mužů 

2. na konec soupisky v ostatních případech 

3. žena, která je na soupisce v soutěžích žen, může být uvedena pouze na jedné soupisce v 

soutěžích mužů. 

 

12. Vklady do soutěží: 

 Za každé družstvo přihlášené do soutěží se platí startovné ve výši: 

1. v divizi mužů a žen, v 1. a 2. třídě mužů 800,- Kč 

2. v 1. třídě žen, ve 3. – 7. třídě mužů 600,- Kč 

 

13. Postupy a sestupy: 

 Počty postupujících a sestupujících jsou uvedeny v následující tabulce podle počtu sestupujících 

pražských družstev z 3. ligy mužů, resp. 2. ligy žen, skupiny A: 
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sestup 

 

Divize 

postup 

 

Divize 

sestup 

 

1.tř. 

postup 

 

1.tř. 
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3.tř. 

sestup 

 

4.tř. 

postup 

 

4.tř. 

sestup 

 

5+6tř. 

postup   
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postup 
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4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 

 

 

 

14. Termíny utkání, jejich sjednávání, odevzdávání zápisů o utkání: 

 Na přihlášce může družstvo uvést svůj pevný hrací den v rozmezí pondělí až pátek. Pokud tak 

učiní, jsou tyto dny závazným termínem jejich domácích utkání, který může být změněn pouze 

dohodou obou soupeřů. Státem uznaný svátek ruší pevný hrací den a musí dojít ke sjednání 

termínu mezi oddíly. 

 Sjednávání utkání mohou probíhat ve 2 formách: 

1. Elektronickou poštou – může probíhat z iniciativy domácího i hostujícího družstva. Za 

sjednané utkání se považuje takové, kdy na návrh družstva (podle podmínek stanovených 

rozpisem - viz bod 15) přijde kladná a včasná odpověď družstva akceptujícího. Neodpoví-



li zástupce akceptujícího družstva nebo vrátí-li se dotaz navrhujícího družstva jako 

nedoručený, utkání se považuje za nesjednané a jeho termín je nutno dojednat jiným 

způsobem.  

2. Telefonicky, faxem – může probíhat z iniciativy domácího i hostujícího družstva a za 

principiálně stejných podmínek, jako sjednávání elektronickou poštou 

 

 

 

 

15. Obecné zásady sjednávání, odklady 

 Domácí družstvo navrhne 2 možné termíny konání utkání, z nichž alespoň jeden musí být 

v rozmezí pondělí až pátek. Alternativní termín může být kterýkoliv den v týdnu. Začátek utkání 

se stanovuje v rozmezí 18.00-19.30 hod pro konání v pracovní den. Hraje-li se utkání o víkendu, 

mohou si družstva zvolit libovolný čas začátku v rozmezí 10.30-19.00 hod.  

 Odklad utkání povoluje ředitel soutěže pouze ve výjimečných a zdůvodnitelných případech (např. 

epidemie vyhlášená hygienikem atd.).  

 Domácí družstvo nahlásí sjednaný termín utkáni řediteli soutěží nejpozději do neděle před týdnem 

předcházejícím týdnu, ve kterém se má utkání podle rozlosování odehrát. Ředitel soutěží jej 

neprodleně publikuje v rozlosování soutěže a sjednaný termín se tak stává závazným v případě 

sporu. 

 Není-li utkání vůbec sjednáno prokazatelně z viny hostujícího družstva (např. pokud 

neodpovědělo na doručenou výzvu elektronickou poštou, telefonem) domácí družstvo oznámí ve 

stejné lhůtě (viz předchozí bod) JEDEN termín utkání řediteli soutěže s upozorněním, že hostující 

družstvo na výzvu nereagovalo. Hostující družstvo ztrácí nárok na výběr ze dvou nabízených 

termínů a je povinno zjistit si a akceptovat termín utkání. Hostující družstvo nebude dále 

postihováno. 

 Pokud není utkání prokazatelně sjednáno z viny domácího družstva, hostující družstvo oznámí ve 

stejné lhůtě řediteli soutěží, že utkání nebylo sjednáno, navrhne termín utkání samo, přičemž 

domácí družstvo se jednak vystavuje postihu ze strany ředitele soutěží a jednak ztrácí výhodu 

domácího prostředí, pokud není schopno odehrát utkání v termínu navrženém hostujícím 

družstvem. Následně družstvo uvedené v rozlosování jako domácí je povinno řediteli soutěží i 

soupeři potvrdit, že bere na vědomí termín a místo utkání. Není-li utkání sjednáno z důvodů vyšší 

moci (např. porucha v elektronické komunikaci),je ředitel soutěží oprávněn prodloužit termín 

sjednání utkání na nezbytně dlouhou dobu, avšak obě družstva jsou povinna jednat tak, aby utkání 

bylo sjednáno v dobré vůli a bez dalšího zbytečného odkladu. 

 Ředitel soutěže je povinen urgovat taková sjednávání a konečná dohoda termínu a místu konání 

takového utkání podléhá jeho písemnému schválení. 

 Všechna výše uvedená hlášení řediteli soutěží probíhají prostřednictvím emailové adresy: 

souteze@prazskypinec.cz .  

 

16. Hlášení výsledků, informace o výsledcích, zápisové formuláře 

 

Domácí družstvo je povinno co nejdříve, avšak nejpozději do 24 h po odehrání utkání nahlásit výsledek 

utkání takto: prostřednictvím Registru ČAST http://registr.ping-pong.cz/htm (zadáním do infosystému). 

 

Nedodržení bude trestáno pořádkovou pokutou.   

 

 Oddíly jsou povinny používat oficiální zápisové formuláře, a to buď ČAST (bílé, samopropisovací 

se znakem ČAST) nebo PSST (barevné, samopropisovací se znakem PSST a ČAST). 

http://registr.ping-pong.cz/htm


 Na chybějící průběžné výsledky budou oddíly průběžně upozorňovány na informačním serveru v 

infu ředitele soutěží. Neodevzdání předběžných výsledků může být důvodem k postihu oddílu v 

souladu s disciplinárním řádem PSST. 

 

17. Odevzdávání zápisů 

 Pořádající oddíl je povinen zadat zápis o utkání s výsledky hráčů (sady, míčky)  

 do Registru ČÁST http://registr.ping-pong.cz/htm – nejpozději do týdne po utkání  

 Zadání míčků je pouze informativní, v případě potřeby hodnocení podle míčků, je rozhodující 

zápis o utkání. (nezadání zápisu = nedodržení rozpisu) 

 Družstvo uvedené v rozlosování jako domácí je povinno do týdne od sehrání utkání doručit 

opis/kopii/fax Zápisu o utkání řediteli soutěží. 

 Na chybějící zápisy budou oddíly průběžně upozorňovány na informačním serveru a oznámeními 

od ředitele soutěží. Neodevzdání zápisů v uvedených termínech je důvodem k postihu oddílu v 

souladu se soutěžním řádem. Zápisy chybějící do 14 dnů budou považovány za nedodané a mohou 

být zpětně kontumovány.  

 Nedodržení bude trestáno pořádkovou pokutou.   

 

18. Registrace závodníka, ověření totožnosti, soupisky: 

 Registrace závodníka je podmínkou účasti ve všech soutěžích. Hráči jsou povinni na vyzvání 

vedoucího soupeřova družstva nebo rozhodčího prokázat svoji totožnost jakýmkoliv dokladem s 

fotografií, jménem a příjmením a rodným číslem nebo datem narození, a to kdykoliv během 

utkání i po jeho skončení, dokud hostující družstvo neopustí budovu, ve které se nachází hrací 

místnost. Nebude-li mít hráč doklad totožnosti s sebou a bude-li tato skutečnost uvedena v zápise 

o utkání, bude trestána pořádkovou pokutou. 

 Mužstva mají povinnost předložit před utkáním platnou soupisku. 

 

19. Vrchní rozhodčí utkání: 

Vrchní rozhodčí utkání: 

 Účelem nutnosti delegovat vrchního rozhodčího utkání je zejména zajistit regulérnost utkání a řešení 

případně vzniklých sporů při utkání.  

 Postup delegace a činnost rozhodčího v utkání:  

o Vrchního rozhodčího utkání je povinen k utkání delegovat na své náklady pořádající oddíl (klub). 

Jméno, oddílová příslušnost a kvalifikace rozhodčího musí být oznámena družstvům nejpozději 

před vypsáním Zápisu o utkání.  

o Vrchní rozhodčí utkání musí být platně registrovaným členem ČAST, starší 18-ti let, nemusí mít 

licenci rozhodčího, což jej nezbavuje povinnosti dodržovat ustanovení pravidel, SŘ a rozpisu 

soutěže. Do jeho pravomoci spadá zejména kontrola totožnosti hráčů, jejichž jména jsou uvedena v 

zápise o utkání, kontrola materiálního vybavení a vedení zápisu o utkání se zaznamenáváním všech 

podstatných údajů o utkání.  

o Deleguje-li pořádající oddíl k utkání rozhodčího s licencí, který současně není hráčem 

nominovaným v daném utkání, je tato delegace konečná. Při delegaci rozhodčího bez licence a 

přítomnosti rozhodčího s licencí, který v utkání není hráčem a funkci vrchního rozhodčího může 

vykonávat, musí být delegován rozhodčí s licencí, pokud na tom alespoň jedno z družstev trvá. 

Není-li k dispozici nikdo jiný, vrchním rozhodčím se stává hráč s nejvyšší licencí rozhodčího, a 

není-li ani ten, pak vedoucí domácího družstva.  

o Požaduje-li jedno z družstev delegaci rozhodčího po PSST, musí o to požádat a soupeře o žádosti 

informovat alespoň 7 dní před sjednaným termínem a uhradí veškeré náklady s delegací spojenou. 

PSST nominaci prokazatelně oznámí oběma družstvům nejpozději 3 dní předem. 

 Pro nadstavbovou část soutěží mohou být delegováni neutrální vrchní rozhodčí na základě nominace 

VV PSST. Delegace bude provedena bez povinnosti zúčastněných družstev ji požadovat. 

http://registr.ping-pong.cz/htm


Nedelegování vrchního rozhodčího se domácí družstvo dopouští přestupku proti Rozpisu soutěží a může 

být za přestupky pokutováno. Výše pokuty nebo postihy jsou vyznačeny v tabulce pokut STK. Při 

nesplacení pokuty prohrává družstvo kontumačně všechna utkání plánovaná v termínech až do uhrazení 

pokuty. 

 

 

20. Rozhodčí u stolu: 

 Hráči si utkání rozhodují buď sami (střídavě po sadách), případně mohou přizvat k rozhodování 

třetí osobu z řad odpočívajících hráčů či přítomných diváků, pokud se na této osobě oba dva 

dohodnou, a to kdykoliv během zápasu. Vrchní rozhodčí nesmí být rozhodčím u stolu 

 

21. Potahy a míčky: 

 Hraje se s potahy schválenými ITTF dle seznamu platného v termínu utkání. Seznam je zveřejněn 

na: http://www.ittf.com/_front_page/ittf1.asp?category=rubber 

 Hraje se s míčky schválenými ITTF dle seznamu platného v termínu utkání. Seznam je zveřejněn 

na: http://www.ittf.com/_front_page/ittf1.asp?category=balls   

 

22. Námitky: 

 Námitky se podávají dle SŘ v 1. instanci řediteli soutěží, v případě odvolání proti jeho rozhodnutí 

k rukám komise STK PSST. 

 

23. Pokuty 

 nenahlášení výsledku po utkání: 50,- (při opakovaném nehlášení 100,-)  

 nedostavení se k utkání: řeší STK (max. pokuta 2000,-)  

 pozdní zadání zápisu: 100,- (při opakovaném nezadání 200,-)  

 neoprávněný start hráče: 300,- 
 

24. Titul: 

 Vítězná družstva divizí získávají titul "Přeborník Prahy". 

 

25. Medaile a diplomy: 

 Medaile a diplomy získají hráči s odehraným nadpolovičním počtem utkání družstev, která získala 

titul "Přeborník Prahy" a dále diplomy získají družstva umístěná na druhém a třetím místě. 

Udělení přebornických titulů a předání cen proběhne bezprostředně po skončení posledního 

finálového utkání o titul Přeborníka Prahy. 

 

26. Přeborníci Prahy 2014/2015 

 Ženy: SF SKK EL Nino Praha B 

 Muži: SF SKK EL Nino Praha E 

 

 

 

 

V Praze, dne 16. 6. 2015 

 

Miloš Vojáček 

předseda STK PSST 

http://www.ittf.com/_front_page/ittf1.asp?category=rubber
http://www.ittf.com/_front_page/ittf1.asp?category=balls
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=16720&rocnik=2014
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=16710&rocnik=2014

