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Platby na účet: Jihomoravský svaz stolního tenisu z.s., číslo účtu 2500403139/2010, var. symbol = číslo klubu v Registru ČAST 

 

Rozhodnutí ve věci odvolání klubu KST Vyškov A proti rozhodnutí VV RSST Vyškov 

o kontumaci utkání a vyloučení družstva KST Vyškov A ze soutěže Žákovská liga RSST 

Vyškov a udělení pokuty za kontumaci utkání, na základě nesprávně sestavené soupisky 

družstva KST Vyškov A. 

 

 

Výkonný výbor Jihomoravského svazu stolního tenisu shledal, na základě výjimky uvedené 

v článku 330.13 Soutěžního řádu (*) že soupiska družstva KST Vyškov A byla sestavena 

v souladu se Soutěžním řádem a oddíl KST Vyškov tak neporušil při sestavování soupisek 

žádný předpis a odvolání oddílu KST Vyškov vyhověl ve všech bodech.  

 

Rozhodnutím VV JmSST se ruší:  

- kontumace utkání družstva KST Vyškov A v soutěži Žákovská liga RSST Vyškov 

- vyloučení družstva KST Vyškov A ze soutěže Žákovská liga RSST Vyškov 

- pokuta udělená oddílu KST Vyškov za kontumaci utkání 

 

 

V Brně dne 26.3.2019 

 

 

 

 

 

 

Pavel Halas      

místopředseda VV JmSST   

 

 

 

 

 

 

 

(*) 
330.12  
Oddíl může také zařadit do družstev v soutěžích téže třídy po jednom náhradníkovi, který by jinak podle 
žebříčku patřil do základu dalšího družstva.  
(Příklad: Oddíl má tři družstva žen v téže třídě; soupisky mohou být tvořeny takto: A - 1, 3, 5, 
náhradnice 6, 12, 14 atd., B - 2, 4, 7, náhradnice 8, 13, 15 atd., C - 9, 10, 11, náhradnice 16, 17, 18 atd. 
Není však přípustné např.: A - 1, 3, 5, náhradnice 6, 7 - zde by byly již dvě náhradnice patřící do 
základu družstva B nebo C.)  
Výjimka je uvedena v čl. 330.13.  
330.13  
Takto určení náhradníci jsou oprávněni hrát příslušnou nižší třídu.  
(Příklad: Má-li oddíl podle příkladu v čl. 330.12 tři družstva - A, B, C - v divizi, mohou náhradnice s 
pořadím 6 z A družstva a 8 z B družstva hrát za družstvo D zařazené v přeboru regionu.) Rozdělení 
náhradníků do jednotlivých družstev nemá vliv na jejich zařazení do základů družstev téhož oddílu v 
nižších třídách, které se tvoří nezávisle.  
(Příklad: Oddíl má mimo tři družstva žen v divizi - viz příklad v čl. 330.12 - ještě další dvě družstva žen v 
přeboru regionu. Jejich soupisky mohou být sestaveny takto: D - 6, 12, 16, náhradnice 18, 19 atd., E - 8, 
13, 14, náhradnice 15, 17 atd.)  
Výjimka: Oddíl může na soupisku zařadit i větší počet náhradníků, kteří by jinak patřili do základu 
dalšího družstva, nežli povoluje čl. 330.12, na soupisku (soupisky) družstev v nižší třídě však může být 
zařazen jen první z nich. 
 


