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ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU
POŠT. SCHRÁNKA 40
ZÁTOPKOVA 100/2
160 17, PRAHA 6 STRAHOV
IČ: 00676888
E-MAIL: CTTA@CUSCZ.CZ

1. Návrh na doplnění čl. 461.04 – Halas
461.04
Hostování se schvaluje vždy na příslušné závodní období a hráč (hráčka) má na písemném
povolení vyznačeno „Povoleno hostování v soutěžích družstev dospělých (žen) za
………………..“. Hostování hráče (hráčky) může být podáno, na příslušné závodní období, jen
jedno, a to podle čl. 461.01 anebo podle čl. 461.02 anebo podle čl. 461.03. Hráč (hráčka)
nemůže být v daném závodním období uveden(a) na žádné soupisce družstva dospělých
(žen) mateřského oddílu. – mimo případ střídavého startu – viz čl. 461.07.
Opodstatněná připomínka. V případě potřeby řešit výkladem VV.

2. Návrh na snížení výchovného – Špaček
U hráčů, kteří byli zařazeni do sportovní přípravy ve střediscích mládeže (RCM, SCM, SPS),
se snižuje hodnota výchovného o 5 % za každý rok činnosti ve středisku z aktuální
hodnoty výchovného.
Například:
Hráčka X chce přestoupit do oddílu/klubu A z oddílu/klubu B, stanovené výchovné je
v současné době 100 tis. Kč, tato hráčka X byla zařazena do SCM po dobu pěti let.
Hodnota výchovného při přestupu, které by měl platit oddíl/klub A oddílu/klubu B, je tedy:
100–5 x 0,05 x 100 = 75 tis. Kč.
Odůvodnění:
Návrh na snížení výchovného při přestupu hráče, který se dlouhodobě připravuje mimo
svůj mateřský klub, aby mateřské kluby nadále nebyly v nezasloužené výhodě při
inkasování výchovného v případech, kdy je výše výchovného ovlivněna investicí do
rozvoje hráče nevynaložené mateřským klubem.
Peníze za umístění na žebříčku, které získává mateřský klub, tímto nejsou dotčeny.
Doporučujeme po schválení Konferencí uvést jako výklad tabulky výchovného.
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3. Návrh na jednotný formulář na hlášení sestav družstev – Sedloň
Navrhuji sjednocení formulářů pro nahlášení sestav vedoucími družstev před jednotlivými
utkáními. Používají se jak čisté papíry, tak různě doma vyráběné formuláře jednotlivými VR
Navrhoval bych 4 jednotné formuláře: pro EXL muži, EXL ženy, nižší soutěže mužů, nižší
soutěže žen
Kromě EXL mužů na ostatních formulářích uvádět u domácího celku rubriku "rozhodčí u
stolu"
Podstoupeno k projednání Komisi rozhodčích a případnému zařazení do metodického
pokynu pro rozhodčí
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4. Návrh na zrušení povinnosti kvalifikovaných RO u stolu – Endal, Palkovský
Návrh přenesený komisařem ve Zprávě komisaře o kontrole při utkání
Návrh zrušit povinnost kvalifikovaných RO u stolu
Nedoporučujeme

5. Návrh na změnu ukončování členství – Manda
Vedení asociace by mělo změnit ukončování členství, aby si toto mohl změnit správce
klubu, a to v případech, úmrtí člena, nebo z důvodů neplnění aktivit člena, příspěvky a
nečinnost. V nedávné době to šlo nyní již ne a při vyplňování hlavně evid seznamu se stává
kolonka osoby klubu: Díky předem Z málem nepřehledná. Chtělo by to upravit registr.
Nedoporučujeme

6. Návrh sjednotit pozdrav družstev při nástupu – Sedloň
"Pozdrav družstev" při nástupu při zahájení utkání. Jsou různé varianty, často nikdo neví
co říct a to zejména před diváky působí nevhodně. Takže nějaké sjednocení v této
záležitosti.
Nedoporučujeme, řešit dohodou vrchního rozhodčího a pořadatele

7. Návrh na změnu soutěží družstev žen – Svoboda
Obsáhlý návrh se zdůvodněním (zájemcům možno přeposlat celý text e-mailem, možno
požádat předsedu STK)
Návrh změn
- v každé skupině soutěži 12 družstev
- I. liga v jedné skupině
- 7 divizí (ve skupině družstva z 1–3 krajů, vítěz přímo do II. ligy)
pro každou divizi zvolit řídící svaz.
Nedoporučujeme

STRÁNKA 5 Z 6

8. Návrh na možnost střídání dvou hráčů – Hrabě
Podávám touto cestou návrh na změnu stanov, buď ČAST, nebo PSST.
Během probíhajícího zápasu by mohlo družstvo střídat dva hráče.
Vycházím ze situace v nižších třídách, kde hrají starší hráči a odehrání všech čtyř zápasů a
čtyřhry je pro ně náročné a střídáním by dostali i šanci jiní mladší hráči.
Nedoporučujeme

9. Návrh na zkrácení přestupního termínu – K. Karásek za TJ Ostrava KST
Navrhuji zkrátit přestupní období na období 15.6. - 31.12.
Důvodem je velké ovlivňování dlouhodobých soutěží, pokud se přestup uskuteční až skoro
po odehrání 3/4 sezony (leden, únor – do 15.2.)
Nedoporučujeme

10. Návrh na povolování odkladů utkání při reprezentaci ČR mládeže – Karásek
Já jako soukromá osoba a jako reprezentační trenér juniorů navrhuji možnost odložit
zápas v dlouhodobé soutěži, pokud bude hráč vyslán na mezinárodní turnaj za
reprezentaci ČR (u dospělých to lze, u mládeže nelze, nechápu proč, jde o reprezentaci
ČR).
Nedoporučujeme

11. Snížení počtu startů pro splnění podmínky “Aktivní mládež“ – Nedbal
V článku 322.01 písmene c) Soutěžního řádu navrhuji:
v bodě 2.
"Alespoň tři starty......" změnit na "Alespoň dva starty …."
Odůvodnění:
Jednorázových soutěží je omezený počet a většinou v termínech, kdy rodiče tráví volný
čas s dětmi v rodinném kruhu anebo děti jezdí za příbuznými (víkendy, prázdniny,
zájezdy). A to odhlížím od skutečnosti, že čas od času mají v tuto dobu i jiné sportovní
aktivity (soustředění, kempy a jiné soutěže, než je stolní tenis) anebo se nemohou
zúčastnit pro nemoc.
Celkově vzato je určitě nesprávné hodnotit aktivitu mládeže podle počtu absolvovaných
vyjmenovaných turnajů. Pro mě samotného je aktivní mládež, ta, která se celoročně
zúčastňuje pravidelných tréninků pod vedením kvalifikovaných trenérů.
Já osobně mezi aktivní mládež počítám i ty děti, které závodně soutěžit nechtějí, ale rády
a často se sportem jen tak prostě baví. I tam oddíly prostřednictvím svých trenérů a hráčů
plní svou výchovnou roli mezi mládeží.
Nedoporučujeme
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