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ZPRÁVA 12/2018-19 
 

 
1. Okresní soutěže družstev 

 
Nedostatky:  

- k utkání 20. kola soutěže OP1 Mikulov B - Lanžhot se nedostavilo domácí družstvo. 
Hostující družstvo a vedoucí soutěží byli o této skutečnosti předem informováni.  

Jedná se o porušení SŘ, čl. 334.01 bod a). Dle článku 334.01 Soutěžního řádu se družstvo Mikulov B trestá 
ztrátou bodů celého utkání. 
 

- v souběžně hraných utkáních 20. kola soutěže OP1 Lednice B – Jevišovka B a soutěže OP2  
Lednice C – Velké Němčice B (začátek obou v 18:30) došlo k několika porušením Soutěžního řádu. 
 
1.) Hráč Kováč, nastoupil nejprve do utkání OP2, ve kterém byl účasten až do konce utkání (konec 
21:00), neboť zápas číslo 18 je kontumován v jeho prospěch: 
https://stis.ping-pong.cz/htm/utkani.php?utkani=325511  
ovšem v  průběhu tohoto utkání nastoupil do utkání OP1 (konec 21:45) v zápase č. 12: 
https://stis.ping-pong.cz/htm/utkani.php?utkani=325379  

jedná se o porušení článku 331.04 SŘ, jde o neoprávněný start hráče v utkání a dle článku 334.01 SŘ se 
družstvo Lednice B trestá ztrátou bodů celého utkání. 

Správný postup byl zapsat hráči Kováčovi v utkání OP2 do zápisu o utkání (ihned poté co po odehrání 
zápasu č. 11 odešel hrát do utkání OP1) v zápase č. 18 kontumační prohru, čímž by bylo dáno jasně 
najevo, že v utkání dále nepokračuje. 
 
2.) Před tímto jeho nastoupením v OP1 musel dle vyjádření hostujícího družstva protihráč cca 25 
minut čekat, dokud hráč Kováč nedohrál zápas č. 11 v prvním utkání, což je opět v rozporu se 
Soutěžním řádem, neboť utkání probíhá dle zapsaného pořadí zápasů v zápisu o utkání, po vyhlášení 
zápasu musí hráč nastoupit do 5 minut, jinak je zápas kontumován ve prospěch soupeře a rozhodčí 
vyhlásí další zápas dle zápisu o utkání (čl. 121, čl. 334.03). 
 
3.) Hráč Kováč nastoupil do utkání OP1 na neobsazené místo (prázdný řádek) v zápisu o utkání 
https://stis.ping-pong.cz/htm/utkani.php?utkani=325379  
čímž byl porušen čl. 316.04 SŘ, neboť střídat lze pouze hráče, který je zapsán v ZOU v základní 
sestavě, nikoli nikým neobsazené místo v sestavě. 
(V každém utkání je možno po odehrání první série dvouher (všichni hráči sehráli jednu dvouhru) kdykoli v 

dalším průběhu utkání vystřídat jednoho hráče základní sestavy náhradníkem.) 
I tento nedostatek má za následek neoprávněný start hráče. 
Správný postup byl zapsat hráče Kováče v utkání OP1 do zápisu už od začátku utkání (viz poznámka 
v článku 331.04: 4. Žádný předpis nezakazuje, aby byl hráč současně uveden v sestavách ve dvou zápisech o 

utkání. Nastoupit k zápasu v druhém utkání může poté, co se naplní skutečnosti uvedené v tomto článku.) 
a v době jeho působení v souběžně hraném utkání mu zapisovat kontumační prohry. Po skončení 
činnosti v utkání OP2 mohl nastoupit do utkání OP1 na odpovídajícím místě zápisu o utkání. 
Případně zapsat do zápisu o utkání jiného (byť nepřítomného hráče), kterému by byla utkání 
kontumována a v momentě, kdy hráč Kováč mohl nastoupit, provést střídání (viz poznámka v článku 
331.04: 1. Odstoupit z utkání může hráč, i když ve skutečnosti neodehrál žádný zápas (byl ale zapsán v sestavě). 

 
 

2. Termínová listina 
 
1. kolo play-off OP1 a OP2  30.-31.3.2019 
Turnaj mládeže    12.5.2019   Klobouky 

 
 
 
V Šitbořicích dne 12.3.2019 

 
  Ing. Pavel Halas     
  předseda RSST Břeclav    

https://stis.ping-pong.cz/htm/utkani.php?utkani=325511
https://stis.ping-pong.cz/htm/utkani.php?utkani=325379
https://stis.ping-pong.cz/htm/utkani.php?utkani=325379

