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1. PODMÍNKY PRO ODLOŽENÍ UTKÁNÍ (COVID 19) 

 

Na základě množících se dotazů ohledně pravidel pro odložení utkání v případě pozitivních nálezů na 

Covid 19 či karanténu hráčů postižených družstev připomínáme platné podmínky vydané v Rozhodnutí 

VV ČAST 9. 9. 2020. 

 

V případě, že v základu družstva budou minimálně 2 hráči, kteří mají nařízenou karanténu, nebo jsou 

pozitivní na Covid 19, bude toto mistrovské utkání odloženo se zaviněním vyšší moci. Oddíl (klub) je v 

tomto případě povinen požádat o odklad, a to bezprostředně po zjištění této skutečnosti. Současně se 

žádostí doloží potvrzení o pozitivním nálezu nebo nařízené karanténě. V případě, že není možné z 

časových důvodů zajistit potvrzení před utkáním, doloží klub potvrzení nejpozději do 5. pracovních dnů po 

termínu utkání. V případě zdůvodnitelné nutnosti je možné tento termín prodloužit. Tento bod se vztahuje i 

na nařízenou karanténu družstva nebo klubu. Při nedoložení potvrzení do určeného termínu bude utkání 

kontumováno se všemi sportovně – technickými důsledky.  

Celý dokument je součástí příloh.  

 
2. POKUTY – NEDOSTAVENÍ DRUŽSTEV K ZÁPASU 

 
KP 2 sk. B – 5. kolo 23.10. 2021 

TJ Union Plzeň E -TJ Hraničář Částkov A  – nedostavení k zápasu týmu TJ Hraničář Částkov A 

- udělena pokuta dle sazebníku 800 Kč  

 

Divize mužů – 7. kolo 30.10. 2021 

TJ Sokol Lhůta – TJ Union Plzeň – nedostavení k zápasu týmu TJ Union Plzeň – udělena pokuta dle 

sazebníku 800 Kč 

 

Splatnost udělených pokut je do 28.11.2021 na účet PKSST č.ú. 257 453 427/0300, VS 34 (označení 

stolního tenisu), SS uvádějte číslo přidělené oddílu v číselníku klubů (viz příloha) 

 

3. EVIDENČNÍ SEZNAM 2021/22 - vyrovnání finančních prostředků (doplatky, nedoplatky) 

 

V příloze naleznete tabulku s doplatky či přeplatky za Evidenční seznam na sezónu 2021/2022 (stav k 12. 

10. 2021).  

Týmy, které mají uhradit doplatek zašlou finanční prostředky do konce listopadu na účet PKSST  

č.ú. 257 453 427/0300, VS 34, SS číslo přidělené oddílu v číselníku klubů (viz příloha). 

Týmy, které mají přeplatek, zašlou číslo účtu, na který mají být finance vráceny na e-mailovou adresu 

pavel.pks@email.cz. 
 

4. NOMINAČNÍ KRITÉRIA NA MČR MLÁDEŽE PRO SEZÓNU 2021/22 

 

VV schválil nominační kritéria pro MČR mládeže pro sezónu 2021/2022 (jednotlivci), a to následovně: 

na MČR mládeže bude nominován nejvýše postavený hráč (hráčka) na aktuálním žebříčku dané kategorie 

sestavený ze všech akcí odehraných ke dni nominace (divizní turnaje, KP, TOP 12).  

V případě přímé nominace hráče na základě žebříčku ČAST přechází toto právo na dalšího hráče v pořadí 

(v případě, že bude ze strany ČAST krajská kvóta pouze 1 hráč, 1 hráčka). 

Pokud ČAST rozšíří kvótu nominovaných hráčů na 2, budou kritéria aktuálně upravena. 
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5. PODPORA PRO KLUBY PRACUJÍCÍ S MLÁDEŽÍ 

 

VV schválil podporu pro kluby pracující s mládeží ve výši max. 5 000 Kč. Finanční prostředky musí být 

využity na spotřební materiál typu míčky, potahy, lepidla, pásky…, který po zaslání požadavků ze strany 

klubů zakoupí PKSST a klubům předá.  

Jedná se o následující oddíly: 

1. TJ Dobřany 

2. TJ Union Plzeň 

3. TJ Sokol Plzeň V. 

4. TJ Sokol Kralovice 

5. TJ Sokol Černošín  

6. SK Jiskra Domažlice  

7. TJ Sokol Horažďovice 

8. SKUŘ Plzeň 

9. KST Klatovy 

10. Slavoj Stod 

11. TJ Hrádek  

12. TJ Trnová 

13. TJ Sokol Skomelno 

14. SVČ Radovánek 

15. TJ Sokol Horní Bělá 

16. TJ Dioss Nýřany 

17. TJ Sokol Přeštice 

18. KOC Sušice 

 

Nejpozději do 24. listopadu zašlou tyto oddíly na e-mailovou adresu DSmutna@seznam.cz seznam 

konkrétních věcí, které požadují např. 2 x míčky JOOLA - Prime *** 40+ (72 ks), 2x potah BUTTERFLY 

– Rozena černý, červený 2,1, lepidlo BUTTERFLY - Free Chack Pro II (90 ml).  

Pozdní zaslání nebude akceptováno.  

 

Přílohy:  

1/ Rozhodnutí_VV_ČAST_COVID 

2/ Číselník klubů 

3/ Evidenční seznam - vypořádání 
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