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ZPRÁVA 2/2018-19 
 
 

1. Výsledky turnaje mládeže v Břeclavi 28.9.2018 
 

Mladší žactvo: 1.Beneš Lukáš (MSK), 2.Tichý Filip (MSK), 3.Bedřichová Ema (Klobouky),  
4.Langová Kateřina (Mikulov), 5.Klepáčová Daniela (MSK), 6.Šperlink Daniel (MSK), 7.-8.Izáková Veronika 
(MSK) a Staško Michael (Mikulov), 9.-10.Bergmann Vladimír (Jevišovka) a Obadalová  Radka (Kobylí). 
 
Nejmladší žactvo: 1.Bobková Karolína (Klobouky), 2.Tichá Lucie (MSK), 3.-4.Zálešák David (MSK) a 
Mikulincová Stela (Mikulov), 5.-6.Lukáčová  Lucie (Jevišovka) a Ratajský Martin (Olomouc), 7.Třetina Jakub 
(MSK), 8.Brčák Vilém (Mikulov), 9.-10.Šmerdová Markéta (MSK) a Matějovič Tomáš (Kobylí), 11.-12.Trněná 
Laura (Jevišovka)  a Viktoryn Michal (Kobylí) 

 
 

2. Okresní soutěže družstev 
 

Nedostatky:  
-  zadání zápisu o utkání 1. kola dosud neprovedla družstva Křepice A (OP2) a Brumovice D (OP4) 

Termín nápravy: do 7.10.2018 
- nesehrání zápasů – výsledky w.o.  

Již v prvním kole soutěží se objevilo několik utkání, v nichž nebylo toto utkání dohráno do konce – toto bylo 
předmětem diskuse na regionální konferenci, kdy byla vznesena připomínka, týkající se závěru některých 
utkání, v nichž (v převážné většině případů) hostující družstvo po dosazení rozhodujícího bodu kontumuje 
zbývající dvouhry (nebo jejich podstatnou část) ve prospěch soupeře – tedy nedohrává utkání do konce. 
Na tuto praxi jsem se dotazoval a případné možnosti řešení jsem se konzultoval s autorem Soutěžního řádu, 
ředitelem soutěží ČAST a členem VV ČAST. Z jejich odpovědí vyplynul následující výklad SŘ: 

- družstvo se musí dostavit v minimální sestavě (3 ze 4, 2 ze 3) k nástupu na začátku utkání, poté již 
může utkání dohrát v libovolném počtu 

- jedním družstvem nesmí být kontumována polovina či více zápasů v utkání, jinak je celé utkání 
kontumováno v neprospěch tohoto družstva 

Viz SŘ čl. 116.05, čl. 331.01, čl. 334.01 
 
V praxi to tedy znamená, že nesehrání několika zápasů v utkání jedním z družstev je v souladu se Soutěžním 
řádem (pokud tedy nedosáhne počet nesehraných zápasů 50% či více). 
Je ovšem v pravomoci konference RSST BV přijmout opatření, kterým v rozpise soutěží omezí anebo přímo 
zakáže tuto praxi.  
 
Upozorňujeme oddíly, které mají 2 družstva v jedné soutěži, že do 31.10.2018 musí odehrát odvety 
vzájemných utkání a to i v soutěži OP4, kde odvetná část prozatím není vylosovaná. 
 
 

3. Termínová listina 
 
turnaj mládeže   Břeclav  28.9.2018 
1. kolo soutěží    29.-30.9.2018 
11. kolo soutěží    8.-.9.12.2018 
OP mladší a dorost Mikulov  9.12.2018 
OP dospělí  Lanžhot 15.12.2018 
OP nejmladší a starší Klobouky 16.12.2018 
Štengar Cup   Šitbořice 5.1.2019 
Turnaj mládeže   Šitbořice 6.1.2019 
12. kolo OP4    5.-6.1.2019 
12. kolo OP1, OP2, OP3  12.-13.1.2019 
15. kolo OP4    26.-27.1.2019 
1. kolo odvet OP4   2.-3.2.2019 
1. kolo play-off OP1 a OP2  30.-31.3.2019  
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4. Podpora turnajů mládeže v sezóně 2018-19 

 
RSST Břeclav podpoří turnaje mládeže uhrazením nákladů na vrchního rozhodčího a dále příspěvkem na 
pořádání turnaje, a to ve dvou úrovních: 

- úroveň 1 1500,- Kč 
- úroveň 2   750,- Kč 
 
Při splnění následujících parametrů: 
 
Úroveň 1: 
- nahlášení termínu a zaslání propozic ke schválení alespoň 1 měsíc před pořádáním turnaje 
- alespoň 3 věkové kategorie mládeže dle SŘ 
- vrchní rozhodčí licence NR nebo B 
- zaslání kompletních výsledků v elektronické podobě do 2 dnů po turnaji 

(elektronická podoba je buď soubor  tabulkového procesoru Excel, Open Office nebo soubor software 
Table Tennis Tournament Planner, v žádném případě to neznamená sken papírových podkladů) 

 
Úroveň 2: 
- nahlášení termínu a zaslání propozic ke schválení alespoň 20 dnů před pořádáním turnaje 
- 1-2 věkové kategorie mládeže dle SŘ 
- vrchní rozhodčí licence K (B, NR)  
- zaslání kompletní výsledkové listiny (pořadí) v elektronické podobě do 2 dnů po turnaji 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
V Šitbořicích dne 5.10.2018 

 
  Ing. Pavel Halas     
  předseda RSST Břeclav    


