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Zprávy STK PSST č. 1/2021-22 ze dne 2. 6. 2021 
 

1. Rozpis soutěží mužů a žen a přihlášky: 

Přílohou této zprávy je Rozpis mistrovských soutěží družstev mužů a žen ve stolním tenisu 
pro sezónu 2021/2022 v Praze, který lze nalézt i na webu PSST v sekci Svaz – Rozpisy 
soutěží PSST. Provedené změny byly podbarveny žlutě. Uzávěrka přihlášek byla 
stanovena na neděli 27. června 2021 a zadávají se v registru ČAST http://registr.ping-
pong.cz (sekce Klub – Družstva klubu – sezóna 2021/2022). Dále v příloze najdete i 
Sazebník pokut 2021/22, který je také na webu PSST v sekci Svaz – Sportovně-Technická 
komise a Seznam družstev s právem účasti v soutěžích PSST v sezóně 2020/2021. 
Družstva označená hvězdičkou (*) nesmí soutěž prodat. 

2. On-line zápisy: 

Od sezóny 2020/2021 byla zavedena možnost vyplňovat zápis on-line formou, kdy již 
nebude nutné po zápase vkládat výsledek a zejména odesílat scan zápisu emailem. 
Z tohoto důvodu bude POVINNÉ, aby v každém družstvu vždy byla na zápase přítomna 
osoba s přístupem do registru! Návod pro první přihlášení do registru najdete na 
http://registr.ping-pong.cz v sekci Přehledy – Návody. Po zaregistrování je možno heslo 
změnit, není nutné si pamatovat nebo zapisovat náhodně vygenerované heslo při 
registraci. Podle ohlasů a zapojení jednotlivých družstev bude od sezóny 2022/2023 
postupně od nejvyšších soutěží zaváděno povinné vyplňování zápisu on-line.  

3. Žebříčky mužů a žen za sezónu 2020/2021: 

Přílohou této zprávy jsou návrhy žebříčku mužů a žen za sezónu 2020/2021, které 
vycházejí z žebříčků za sezónu 2019/2020. Oficiální žebříčky vyjdou dne 15. června 2021 
a budou zveřejněny na webu PSST v sekci Svaz – Žebříčky. Případné připomínky zasílejte 
na email souteze@prazskypinec.cz nejpozději do 13. června 2021. 

4. Konference PSST: 

Konference PSST se letos uskuteční v září. Přesný termín, spolu s podklady, bude 
správcům oddílů zaslán během srpna. 

5. Fotografie: 

V období od 1. 6. do 30. 6. je možná výměna fotografie, a tím prodloužení platnosti 
registrace na dalších 5 let bez nutnosti obnovy registr. Dle rozhodnutí VV ČAST se 
příslušníkům ČAST (hráči, ostatní členové), kterým končí platnost fotografie k 15. 6. 2021,  
platnost prodlužuje do 15. 6. 2022. Návod na výměnu fotografie najdete i bez nutnosti 
přihlášení na http://registr.ping-pong.cz v sekci Přehledy – Návody. 

6. Přestup hráčů bez odehraných zápasů,  osvobození od přestupních poplatků: 

Výklad článku 452.04 SŘ schválený VV ČÁST týkající se přestupu hráčů, kteří během 
posledních 12 měsíců neodehráli žádný zápas najdete na https://www.ping-pong.cz/wp-
content/uploads/2021/03/Výklad-k-čl.452.04.pdf. Dále VV ČÁST schválil osvobození od 
přestupních poplatků u hráčů a hráček, jež měli v sezóně 2020/2021 schválen přestup, 
střídavý start nebo hostování a v nadcházející sezóně 2021/2022 budou o přestup, střídavý 
start nebo hostování žádat, jsou od poplatku dle čl. 464.01 SŘ osvobozeni, a to za těchto 
podmínek: 
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• Přestup s návratem hlásí do stejného oddílu, kam byl schválen v sezóně 2020/2021. 

• Střídavý start hlásí do stejného družstva a stejné soutěže jako v sezóně 2020/2021. 

• Hostování mládeže hlásí do stejného oddílu, kam bylo schváleno v sezóně 2020/2021. 

• Hostování žen hlásí do stejného oddílu, kam bylo schváleno v sezóně 2020/2021. 
 
 
V Praze dne 2. 6. 2020  
 
Miloš Vojáček 
předseda VV PSST 
 
Martin Bajtler 
předseda STK a ředitel soutěží mužů 
 
Lukáš Kotlorz 
sekretář PSST a ředitel soutěží žen 
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