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Zprávy STK PSST č. 7/2021-22 ze dne 31. 12. 2021 

1. Informace o zapůjčení tabletů pro zadávání on-line výsledků: 

STK doplňuje, že informaci ohledně zapůjčení tabletů již zaslaly oddíly TJ Slavoj Praha, TJ Pankrác, 
SK Start Praha, TJ Lokomotiva Vršovice, TJ Sokol Běchovice II, TJ Sokol Žižkov, TJ Sokol Nusle 
Praha a TJ Sokol Michle. 

2. Neoprávněné zařazení hráčů na soupisky: 

Cílem STK PSST je primárně zajistit regulérní průběh všech soutěží a to zejména s ohledem na 
dodržení sportovního hlediska, rozpisu soutěží, soutěžního řádu a pravidel stolního tenisu. Z tohoto 
důvodu přistupovala STK k problému špatně sestavených soupisek zejména s cílem zajistit 
spravedlivou soutěž pro všechny účastníky. Po konzultaci s ředitelem soutěží ČAST a STK ČAST byli 
členové STK PSST informování, že na základě podobných předchozích případů, je vhodné ponechat 
schválené výsledky v platnosti, v případě že nedošlo k podání námitky ke schválenému výsledku, kdy 
zároveň nedošlo k neoprávněnému startu hráče z důvodu, který nemohl ředitel soutěží při schvalování 
soupisek vědět, např. nepovolený start hráče v zahraničí, neoprávněný start cizince apod. Tímto STK 
PSST upravuje své rozhodnutí zveřejněné v bodě 6 zpráv STK PSST č. 6/2021-22 ze dne 28. 12. 
následovně, čímž se rozhodnutí uvedená v bodě 6 zpráv STK PSST č. 6/2021-22 ruší. 

Oddíl KK Konstruktiva Praha zařadil nezařazeného hráče na žebříčku Horáka Michala dne 21. 10. 
po odehrání 3 zápasů za B družstvo i na soupisku A družstva, aniž by požádal o jeho zařazení na 
žebříček PSST, jak ukládá bod 6.3. rozpisu soutěží. Za nedodržení rozpisu soutěží je oddíl potrestán 
pořádkovou pokutou ve výši 100 Kč. 

Oddíl SF SKK El Niňo Praha zařadil dne 1. 10. hráčku Lazukič Mirnu, která nebyla uvedena na 
žádném žebříčku na soupisku N družstva mužů, i když už byla uvedena na soupisce D družstva žen. 
Vzhledem k tomu, že hráčka za N družstvo mužů nenastoupila, je oddíl potrestán pořádkovou pokutou 
ve výši 100 Kč.  
Od 18. 11. po zařazení hráčů na žebříček je na základě L družstva v 6. třídě hráč Bertho Tibor, ačkoliv 
jsou na základu družstev v 7. třídě uvedeni žebříčkově výše zařazení hráči Kaucký Vladimír, Holý 
Prokop a Hůla Ondřej. Jelikož hráč Hůla Ondřej má zároveň vyřízen střídavý start v 6. třídě, musel být 
na základ družstva uveden jeden z dvojice Kaucký Vladimír, Holý Prokop. Tím jeden z nich nemohl 
být uveden na základu M družstva. Jelikož oba hráči za M družstvo po tomto termínu nastoupili, je 
oddíl potrestán pořádkovou pokutou ve výši 500 Kč. 
Hráč Truchlík Maxim se na začátku sezóny se vzdal práva startu v družstvu L v 6. třídě, kde žebříčkově 
patřil, a zapsán na soupisku M družstva v 7. třídě. Dne 18. 11. byl bezdůvodně vyřazen ze soupisky M 
družstva a zařazen neoprávněně na soupisku L družstva. Jelikož hráč za L družstvo nastoupil, je oddíl 
potrestán pořádkovou pokutou ve výši 500 Kč. 

Oddíl TJ Sokol Nusle Praha zařadil při sestavování soupisek hráčku Špicarovou Veroniku, která 
nebyla uvedena na žádném žebříčku na soupisku A družstva žen a H družstva mužů. Vzhledem 
k tomu, že hráčka za A družstvo žen nenastoupila, je oddíl potrestán pořádkovou pokutou ve výši 100 
Kč.  

Oddíl TJ Sokol Stodůlky zařadil dne 18. 10. hráčky Charvátovou Zuzanu a Bilovou Olgu, které nebyly 
uvedeny na žádném žebříčku na soupisku G družstva mužů, i když už obě byly uvedeny na soupisce 
B družstva žen. Jelikož hráčka Charvátová Zuzana nastoupila pouze za G družstvo mužů a hráčka 
Bilová Olga svými starty v G družstvu mužů neovlivnila výsledky je oddíl potrestán pořádkovou 
pokutou ve výši 300 Kč za neoprávněný start hráčky. 
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Oddíl TJ Sokol Žižkov zařadil dne 29. 10. hráče Peštu Vítězslava, který nebyl uvedený na žádném 
žebříčku na soupisku C družstva, i když už byl uveden na soupisce D družstva. Za nedodržení čl. 
330.24 bodu ba) SŘ je oddíl potrestán pořádkovou pokutou ve výši 100 Kč. 

Oddíl TJ Pankrác zařadil dne 7. 10. 2021 do základu C družstva hráče Budíka Bohuslava, čímž součet 
pořadí oddílového žebříčku u hráčů základu C družstva dosáhl nižší hodnoty než u hráčů základu B 
družstva. Změnu, která by tomuto ustanovení odporovala, je v průběhu sezóny možné provést pouze 
v případě dodatečného zařazení hráče na žebříček, případně příchodu nebo odchodu hráče z oddílu. 
Bohužel v tomto případě k zařazení hráče na žebříček nebo přestupu nedošlo a hráč Budík Bohuslav 
mohl být ve 2. třídě zařazen pouze na soupisku B družstva. Dne 24. 9. 2020 v sezóně 2020/2021 oddíl 
provedl stejný přestupek. Vzhledem k opakovanému přestupku a významnému vlivu hráče Budíka 
Bohuslava na výsledky C družstva je oddíl je zároveň potrestán zvýšenou pořádkovou pokutou ve 
výši 3 000 Kč. 

Oddíl TJ Stadion Žižkov DDM Praha 3 – Ulita využil při sestavování soupisek u B družstva současně 
výjimku podle čl. 330.10 SŘ (přeřazení hráče ze základu družstva do nejblíže nižšího družstva) – hráč 
Dalešický Josef, a zároveň výjimku podle čl. 330.04 SŘ (prohození 4. a 5. hráče na soupisce) – hráči 
Vaněk Martin a Barbora Adam, což není možné. Z tohoto důvodu byl hráč Dalešický Josef nebo Vaněk 
Martin neoprávněně uveden na soupisce C družstva. Jelikož oba hráči nastoupili ve všech utkáních 
za C družstvo, je zároveň potrestán pořádkovou pokutou ve výši 1 500 Kč. 

Splatnost výše uvedených pokut je do 17. 1. 2022. Zaplacením pokuty se rozumí připsání částky na 
účet PSST. Soupisky těchto družstev byly oddílům v registru zneplatněny, v případě, že již nedošlo 
k jejich úpravě. Oddíly tyto soupisky spolu se soupiskami navazujících družstev upraví v souladu se 
SŘ a rozpisem soutěží nejpozději 2 dny před prvním zápasem dotčeného družstva. Nebudou-li mít 
v termínu zápasu schválenou novou soupisku, nemohou k zápasům nastoupit.  

STK PSST upozorňuje všechny oddíly, že za správnost sestavení soupisky jsou podle SŘ a Rozpisu 
soutěže zodpovědní sami vedoucí oddílů a nikoliv ředitelé soutěží. 

3. Změny rozpisu mistrovských soutěží družstev mužů a žen ve stolním tenisu pro sezónu 
2021/2022 v Praze: 

Bod 6.5. rozpisu soutěží se od 1. 1. 2022 upravuje následovně: 
Jakékoliv změny soupisek v rozehrané sezóně může oddíl u daného družstva provést nejvýše jednou 
za 7 po sobě jdoucích kalendářních dní s výjimkou případů, kdy byla soupiska družstva zneplatněna, 
např. při přestupu hráče z oddílu. Ředitel soutěží soupisku schválí nejpozději do 2 pracovních dnů ode 
dne, kdy byla oddílem soupiska potvzena. Poslední možný den pro zadání změny soupisky a potvrzení 
oddílem je neděle 27. března 2022. Soupisky potvrzené oddílem po tomto termínu již nebudou 
schválené s výjimkou úpravy soupisek z důvodu vyřazení hráče ze soupisky při přestupu z oddílu, 
úmrtí apod. 

Upřesnění bodu 28. rozpisu soutěží, vzhledem k odlišnému hracímu systému ve 2. třídě žen oproti 
původnímu předpokladu při vydání rozpisu: 

 Stanovení konečného pořadí v soutěžích mužů a ve 2. třídě žen: 

 Odehráno méně než 50 % utkání – soutěž se anuluje 

 Odehrána je kompletně první polovina soutěže a zároveň je odehráno méně než 85 % všech 
utkání – konečné pořadí se stanoví na základě tabulky za první polovinu soutěže 

 Odehráno je alespoň 85 % utkání – konečné pořadí se určí nikoliv na základě bodů, ale na 
základě vyššího podílu z počtu bodů a počtu odehraných utkání 

 Stanovení konečného pořadí v divizi žen a 1. třídě žen: 

 Odehráno méně než 70 % utkání 1. stupně – soutěž se anuluje 
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 Odehráno alespoň 70 % utkání 1. stupně, ale ten není kompletně odehrán – konečné pořadí 
se určí nikoliv na základě bodů, ale na základě vyššího podílu z počtu bodů a počtu 
odehraných utkání 

 Odehráno méně než 75 % utkání 2. stupně – konečné pořadí se stanoví na základě tabulky 
po 1. stupni soutěže 

 Odehráno alespoň 75 % utkání 2. stupně, ale ten není kompletně odehrán – konečné pořadí 
se určí nikoliv na základě bodů, ale na základě vyššího podílu z počtu bodů a počtu 
odehraných utkání 

 

V Praze dne 31. 12. 2021  
 
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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