Středočeský svaz stolního tenisu
-výkonný výbor-

V Brandýse n/L dne 11. dubna 2018
Roman Mráz
TJ Sokol Příbram
ROZHODNUTÍ
Výkonný výbor Středočeského svazu stolního tenisu (dále VV STSST) rozhodl dne
11. dubna 2018 ve věci odvolání proti rozhodnutí Sportovně-technické komise Středočeského
svazu stolního tenisu (dále STK STSST) ze dne 10. dubna 2018 o zamítnutí námitky TJ Sokol
Příbram ke kontumaci zápasů hráče Josefa Sýkory v utkáních 1. kola play out KS 1A mezi TJ
Sokol Příbram “B” a TJ Hředle konaných dne 7. a 8. 4. 2018
takto:
VV STSST odvolání TJ Sokol Příbram proti rozhodnutí STK STSST poměrem hlasů 4 – 1 – 0
V Y H O V U J E.
ODŮVODNĚNÍ
Hráč Josef Sýkora byl v souladu s čl. 330.25 Soutěžního řádu (dále SŘ) přeřazen na konec
soupisky družstva TJ Sokol Příbram „B“ po 31. 12. 2017. Tím byl vyřazen ze základu družstva,
ve kterém však mohl být, kdyby splnil alespoň jednu z podmínek čl. 330.25 SŘ. Tímto nabyl
status hráče, který není na základu družstva. Na hráče přesunutého ze základu družstva se
však podle rozpisu soutěží z uplynulé sezóny pohlíží jako na hráče, který je i nadále hráčem
základu družstva. Středočeský rozpis soutěže družstev mužů ve stolním tenisu 2017/2018 ze
dne 11. 5. 2017 v bodě 25., a také zpráva STSST č. 14/2017-18 v bodě 1.4 ze dne 28. 3. 2018
tento výklad neopakuje, proto VV STSST vyhovuje námitce, i když je zřejmé, i v souvislosti
s rozpisy soutěží družstev mužů uplynulých sezón, že takový hráč nemůže nastoupit v
nadstavbové části, příp. v kvalifikaci.
Doporučení:
VV STSST vyzývá, v souvislosti s výše uvedeným odůvodněním, STK STSST k upřesnění
bodu 25. Středočeského rozpisu soutěže družstev mužů ve stolním tenisu pro příští sezónu,
nebo k vydání tohoto upřesnění ve zprávách STSST.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí již není možno podat odvolání. V rámci STSST je konečné.
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