
 
Specifikace pořádkových pokut, udělovaných v mistrovských soutěžích PSST stolního 
tenisu mužů a žen 
 
 

 Specifikace 1. případ 2. případ 
každý další 

případ 

 

1 Nedostavení se k utkání (řeší STK, max. pokuta 2000 Kč) 2000 Kč 

2 
Nesplnění podmínek účasti družstva v soutěži PSST (řeší VV 
PSST, max. pokuta 2000 Kč) 

2000 Kč 

3 Neoprávněný start hráče 500 Kč 1000 Kč 

4 Nesplnění podmínky předepsaného počtu rozhodčích 300 Kč / za každého chybějícího 

5 
Nesplnění podmínky předepsaného počtu rozhodčích do 90 
dnů od prvního upozornění (Rozpis, bod 10., odstavec 10.2) 

500 Kč / za každého chybějícího 

6 
Nesplnění podmínky předepsaného počtu trenérů 

(Rozpis, bod 10., odstavec 10.3) 
700 Kč 

7 
Pozdní zaslání přihlášky do soutěží PSST 

(Rozpis, bod 4., odstavec 4.1) 
300 Kč 300 Kč 

8 
Nezadání soupisky do Registru ČAST do stanoveného termínu 

(Rozpis, bod 4., odstavec 4.6 a 4.7) 

50 Kč/den 
zpoždění 

50 Kč/den 
zpoždění 

50 Kč/den 
zpoždění 

9 
Nenahlášení výsledku do registru 24h po utkání 

(Rozpis, bod 16, odstavec 16.1.) 
napomenutí 50 Kč 100 Kč 

10 
Pozdní zadání zápisu do Registru ČAST 

(Rozpis, bod 17, odstavec 17.1) 
napomenutí 100 Kč 200 Kč 

11 
Nezaslání (nebo opožděné zaslání) kopie (sken) zápisu o 
utkání mailem řediteli (Rozpis, bod 17, odstavec 17.3 a 17.4). 

napomenutí 50 Kč 100 Kč 

12 
Nenahlášení sjednaného utkání, změny termínu utkání 
(předehrávka, odklad) řediteli (Rozpis, bod 15). 

100 Kč 150 Kč 200 Kč 

13 
Nepoužívání oficiálního zápisového formuláře o utkání 

(Rozpis, bod 16, odstavec 16.2) 
napomenutí 50 Kč 100 Kč 

14 Nesprávně vyplněný Zápis o utkání (dle vzoru) napomenutí 30 Kč 100 Kč 

15 
Nedodržení ustanovení Rozpisu bod 17, třetí odstavec 
(předmět mailu a název dokumentu, nezaslání samostatně) 

napomenutí 50 Kč 100 Kč 

Výše specifikované pokuty mohou být v případě opakování přestupku, navýšeny o 100%, pokud není již 
v přehledu uvedeno jinak. 

Uvedené pokuty jsou pokuty maximální. Jejich výše může být ředitelem soutěží PSST případně korigována 
směrem dolů. 

Klub, který byl potrestán pořádkovou pokutou, je povinen uhradit pokutu na účet PSST do data stanoveného 
ředitelem soutěží. Pokud datum stanoveno není, tak úhradu klub provede nejpozději do 14ti dnů od udělení 
pokuty. 

O udělení dalších blíže nespecifikovaných pokut při porušení Rozpisu, Soutěžního řádu nebo usnesení VH 
rozhodne ředitel soutěží do výše 500 Kč. Vyšší pokutu než 500 Kč musí odsouhlasit předseda STK. 


