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Z P R Á V Y A P K č. 03
EXTRALIGY MUŽŮ VE STOLNÍM TENISU 2017-2018

1. Organizace Extraligy
1.1. Výsledky
Výsledky odehraných utkání prvního a druhého kola jsou schváleny a zveřejněny v informačním
systému STIS na adrese.
https://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?akt=&id=2678&rocnik=2017&oblast=420000
Zbývající utkání 1. a 2. kola se odehrají v náhradních termínech z důvodů reprezentačních
povinností hráčů základu družstev Extraligových klubů.

1.2.Schválené hrací místnosti
SKST Borová Liberec
-

herna v Borové u Poličky, Polička 90
dne 10.08.2017 bylo provedeno měření osvětlení. Na základě měření byl přidán jeden
světelný zdroj 1000 W nad střed stolu ve výšce 6 m. Rozměry hracího prostoru 12 x 7 m.
Rozměry celého prostoru jsou 18,24 x 9,46 m. Hrací místnost v Borové je pro Extraligu
mužů schválena.

1.3.Soupisky družstev
Soupisky družstev Extraligových klubů jsou schváleny. Soupisky lze upravovat i během
rozehrané soutěže nejpozději 4 dny před utkáním. V případě, že klub potřebuje změnit soupisku
v kratším termínu před utkáním, doporučuji telefonickou domluvu.
Tištěnou soupisku lze nahradit soupiskou v elektronické podobě.

1.4.Změna názvu družstva
Klub SKST DencoHappel Borová-Liberec požádal o změnu názvu Extraligového družstva na
SKST Borová-Liberec. Změna názvu byla nahlášena po rozlosování soutěže. Klub SKST
Borová-Liberec uhradí poplatek ve výši 1.000,-Kč za změnu názvu družstva po rozlosování dle
SŘ čl.314.08 do 15. 09. 2017 na účet APK (číslo účtu je uvedené na první stránce Zpráv APK
pod záhlavím).

1.5.Změna hracího vybavení
SF SKK EL Niňo Praha
SF SK Kotlářka EN Praha

změna značky míčků
změna značky míčků

nyní: TIBHAR SYNTT NG40+
nyní: TIBHAR SYNTT NG40+
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2. Zastavení závodní činnosti
Z důvodů hrubého administrativního přestupku (neuhrazení udělených pokut v určeném termínu)
zastavuji k 01. 09. 2017 zavodní činnost klubu SK TTC Františkovy Lázně dle SŘ čl. 606.06
s termínem do zaplacení.

3. Ostatní
3.1. On-line přenosy
Na základě shlédnutí prvních třech on-line přenosů z letošního ročníku Extraligy mužů, nesplnil ani
jeden klub standardy pro internetové vysílání.
Klub je povinen zajistit:
-

zajistit on-line přenos v dostatečné kvalitě obrazu a zvuku
zajistit informaci o stavu míčků a setů v jednotlivých zápasech a celkovém stavu utkání
zaslat odkaz minimálně 36 hodin před utkání

SF SKK EL Niňo Praha – SF SK Kotlářka EN Praha
informace o stavu míčků a setů až od 3. zápasu

TJ Ostrava KST – TTC Elizza Praha EUROMASTERS
kvalita zvuku nedostatečná

TJ Sokol PP Hradec Králové 2 Lunatour.cz – SKST Borová-Liberec
kvalita obrazu nedostatečná

V těchto případech nebude uplatňován postih za nesplnění standardů. Všem klubům bylo nabídnuto
školení na vysílání streamu. Všechny kluby měly možnost se tohoto školení zúčastnit, aby se předešlo
k chybám při vysílání. V dalších hracích kolech už nebudou nedostatky tolerovány.
V Ostravě proběhlo školení dne 28. 08. 2017 a v Praze dne 31. 08. 2017 od 10:00hod. na Kotlářce.

3.2.On-line výsledky
Připomínám všem klubům, že od letošní sezóny jsou povinni zadávat výsledek jednotlivých zápasů
utkání do informačního systému průběžně během utkání. V prvních třech utkáních tuto povinnost
splnil jen klub TJ Ostrava KST.

3.3.Delegace rozhodčích
Od 28. 08. 2017 jsou zveřejněny delegace rozhodčích v rozlosování ve STISu. Kliknutím na jméno
rozhodčího lze získat jeho kontakt v případě nutnosti jej kontaktovat.

V Ostravě dne: 30. srpna 2017

Miroslav Henžel
ředitel Extraligy
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