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ZPRÁVA 19/2019-20 
 
 

 
1. Okresní soutěže – dorost 

 
Okresním přeborníkem v kategorii družstev dorostu se stalo družstvo MSK Břeclav. 
Vítězem soutěže OP dorostu 2. třídy se stalo družstvo STP Mikulov B, společně s ním postupuje do OP1D  
družstvo Sokol Kobylí. 
Kvalifikaci o účast v soutěži OP dorostu 1. třídy sehrají družstva Sokol Vranovice (8. místo OP1D)  
a Agrotec Hustopeče (3. místo OP2D). 
 
Konečné tabulky soutěží dorostu: 
OP dorostu 1. třídy: 

 
OP dorostu 2. třídy: 

 
 
 

2. Okresní soutěže - nedostatky: 
 

- Utkání nebylo řízeno kvalifikovaným rozhodčím: 
 
OP3:   Pouzdřany A – Břeclav A    2. přestupek 
V ZOU uveden jako rozhodčí hráč Halámek Zdeněk, který není držitelem platné licence rozhodčího. 
Při třetím přestupku bude provinivšímu se družstvu udělena pokuta. 
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3. Okresní soutěže dospělých – konec základní části, play-off 

 
Základní část soutěží mužů končí 22.3.2020. Nebudou povoleny žádné odklady utkání po tomto datu. 
 
Play-off v soutěžích OP mužů 1. a 2. třídy navazuje prvním utkáním o víkendu 28.9. - 29.3.2020. 
První a případné třetí utkání se hraje na stolech lépe umístěného družstva po základní části.  
Stejně tak i finálové série. V případě dohody obou soupeřů je možná změna.  
Třetí místo v soutěži obsadí lépe umístěný celek po základní části z obou poražených semifinalistů. 
Družstvo, které nebude mít zájem o účast v play-off nahlásí tuto skutečnost e-mailem vedoucímu nejpozději  
24.3.2020 pro semifinále, pro finále nejpozději 2 dny po víkendu v němž skončí obě semifinálové série. 
 
 

4. Postupy a sestupy 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že z krajských soutěží letos nesestoupí žádné družstvo do OP1, budou počty 
postupujících a sestupujících družstev v soutěžích mužů následující: 
 

Postupy: 
  

Sestupy: 
 z OP1 do KS2 1 

 
z OP1 do OP2 2 

z OP2 do OP1 3 
 

z OP2 do OP3 1 

z OP3 do OP2 3 
 

z OP2 do OP4 1 

z OP4 do OP3 4 
 

z OP3 do OP4 2 

z OP5 do OP4 2 
 

z OP4 do OP5 1 
 
 
 
 

5. Upozornění 
 

S ohledem na aktuální situaci vydal VV ČAST rozhodnutí o konání ligových soutěží a podmínkách jejich 
konání. Stejnými principy se budou řídit i soutěže RSST Břeclav. Dokument ČAST naleznete v příloze. 
 
 
 

6. Termínová listina 
 
22. kolo okresních soutěží   21.-22.3.2020 
1. kolo play-off OP1 a OP2   28.-29.3.2020 
Školení a seminář trenérů licence C      3.-5.4.2020  Vyškov 

 
 
 
 
 
V Šitbořicích dne 11.3.2020 

 
 
  Ing. Pavel Halas     
  předseda RSST Břeclav    


