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1. Zařazení do žebříčku mužů 

k 7.1.2020: 

Oleksík Václav SK Slatina    211-220N  po odehrání 13 dvouher  

k 14.1.2020 

Studýnka František Sokol Klobouky 121-130N  po odehrání 12 dvouher  

 

2. Krajské soutěže družstev 

Všechny výsledky 12. kola soutěží byly schváleny. 

Nedostatky: 

Družstvo Lanžhot B nezaslalo fotografii z utkání 12. kola Lanžhot B – Strážnice C.  

Dále viz pokuty. 

 

3. Odvolání proti schválení přestupu 

Klub TTC Koral Tišnov se dne 13.1.2020 odvolal proti schválení přestupu Rudolfa Cvrkala ze 

dne 8.1.2020. Klub k datu 13.1.2020 neobdržel kopii přestupního lístku dle čl. 453.01 

Soutěžního řádu. 

VV JmSST při šetření zjistil, že přestup byl předsedou STK Pavlem Halasem schválen po 

doložení dokladů jako u běžného přestupu. Jednalo se však o přestup bez souhlasu mateřského 

oddílu a zde článek 453.01 požaduje, aby bylo schvalujícímu orgánu zasláno i potvrzení o 

odeslání kopie přestupního lístku mateřskému oddílu. Tuto skutečnost si schvalovatel 

v Soutěžním řádu neověřil a přestup schválil bez této formální náležitosti. 

 

VV JmSST uděluje za nedodržení formálního postupu při schvalování přestupu Pavlu Halasovi 

dle čl. 604 SŘ a násl. napomenutí.  

 

VV JmSST je toho názoru, že výše uvedená věta čl. 453.01 SŘ má zajistit informovanost 

mateřského klubu o tom, že byl podán přestup, který nevyžaduje souhlas mateřského klubu. A 

to proto, aby byl mateřský klub připraven na to, že po schválení přestupu bude muset změnit 

soupisky. V případě této věty v SŘ se jedná o pozůstatek z doby, kdy byly přestupy podávány 

výhradně papírovým způsobem. 

V současné době jsou veškeré přestupy podávány prostřednictvím registru ČAST, jenž zcela 

automaticky při podání a schválení přestupu odesílá oznámení o podání či schválení přestupu 

všem zúčastněným stranám. Tak tomu bylo i v tomto případě. Smysl výše uvedené pasáže SŘ – 

tedy informovat mateřský klub o tom, že byl zadán přestup hráče, k jehož schválení není třeba 

jeho souhlas, byl tímto bezezbytku naplněn.  

VV JmSST konstatuje, že při činnosti schvalujícího orgánu sice nedošlo k formálnímu naplnění 

postupu dle článku 453.01 a 453.02 Soutěžního řádu, avšak tímto postupem nebyla klubu TTC 

Koral Tišnov způsobena žádná újma. A není zde tedy důvod ke zrušení přestupu. 
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4. Pokuty 

Sokol Lanžhot B – nezaslání fotografie z utkání - 1.případ     100 Kč  

Splatnost pokuty 3.2.2020 

 

 

5. Školení a seminář trenérů licence C 

TMK JmSST oznamuje, že školení a seminář trenérů licence C proběhne ve dnech 3.-5.4.2020 

ve Vyškově. 

Již 16.2.2020 se uskuteční v Hodoníně pod hlavičkou ČAST seminář pro trenéry všech licencí. 

Bližší informace naleznete na webu ČAST: 

https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2020/01/Pozv%C3%A1nka-na-

do%C5%A1kolen%C3%AD-tren%C3%A9r%C5%AF-Hodon%C3%ADn-16.2.2020.pdf 

 

 

6. Akce JmSST a v kraji  

25.-26.1.2020  13. a 14. kolo krajských soutěží 

16.2.2020  Seminář pro trenéry všech licencí   Hodonín 

29.2.2020  BTM B nejmladší žactvo    Hustopeče 

29.2.2020  KP starší žactvo     Strážnice 

1.3.2020  ŽT dorostu      Hodonín 

3.-5.4.2020  Školení a seminář trenérů licence C   Vyškov 
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Pavel Halas    Roman Klecker   Richard Brhel  

STK JmSST    KR JmSST    předseda JmSST  


