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ZPRÁVA 2/2020-21 
 
 

1. Dlouhodobé soutěže družstev 
Převody míst v soutěžní třídě: 
OP3:  z SPIN Lednice  do SK ST Bulhary 
  z TJ Jevišovka  do SK Březí   
Družstvo Kobylí C nevyužilo práva postupu a přihlásilo se do soutěže OP2. Nabídku uvolněného místa 

přijalo až na 9. místě OP2 družstvo Brumovice B, díky čemuž bude v OP1 startovat původně sestupující 
družstvo Brumovice A. 

Ve všech soutěžních třídách mužů (OP1 až OP5) je plný počet 12 družstev. 
 
V soutěžích dorostu se do OPD1 nepřihlásilo družstvo Mikulov B, na uvolněné místo se nenašel žádný 

náhradník. VPD1 tedy bude startovat 9 družstev, nikdo nesestoupí, vítěz OPD2 postoupí a doplní tak pro 
další sezónu počet účastníků na 10. Do soutěže OPD2 se nakonec přihlásilo 8 družstev. 

 
 
2. Zařazení do žebříčku dorostu (hráči, kteří se zúčastnili minimálně 3 akcí RSST a JmSST) 
 
Hubička Jan  Agrotec Hustopeče   reg. dci 91-100N 
Sedláček Matěj Agrotec Hustopeče   reg. dci 91-100N 
Sedláček Stanislav Agrotec Hustopeče   reg. dci 91-100N 
Střelec Rafael  Agrotec Hustopeče   reg. dci 91-100N 
 
 
3. Informace STK 
a) Hrací místnosti 
V Registru ČAST nemá schválenou žádost Sokol Křepice z důvodu nevyhovujícího nákresu. 
 
b) Vyplňování soupisek 
 
Příklad správného vyplnění soupisky družstva mužů: 
Nejprve hráči uvedení na žebříčku ČR, dále hráči dle pořadí na krajském žebříčku a poté hráči uvedení na 

regionálním žebříčku (což je náš žebříček RSST Břeclav). U hráčů, kteří jsou uvedeni v žebříčku jako 
neklasifikovaní se za pořadí v žebříčku uvede údaj „velké N“ – to jsou hráči, kteří byli do žebříčku 
zařazeni dodatečně, např. po přestupu. Mládež, která není uvedena na žebříčku mužů, ale je na nějakém 
žebříčku mládeže se zařadí do soupisky za posledního muže a to v pořadí žebříčků dorost, starší žactvo, 
mladší žactvo, nejmladší žactvo. Dále zde mohou být zařazeny ženy, které jsou na žebříčku žen. Na 
konci soupisky mohou být hráči, kteří nejsou uvedeni na žádném žebříčku – u nich se v první kolonce 
vybere údaj „nez.“ a ostatní údaje se již nevyplňují. Takový hráč může být pouze na 1 soupisce oddílu (v 
případě mládeže na 1 soupisce dorostu a 1 soupisce mužů). Za tyto hráče je možno ještě zařadit hráče 
na střídavý start, je-li jich více, tak opět podle pořadí na žebříčcích. 

 
Při vyplňování soupisky dorostu se použije zařazení dle žebříčku dorostu RSST Břeclav, pokud je některý 

hráč na žebříčku ČR či kraje, má toto zařazení pochopitelně přednost. 
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4. Termínová listina 
19.9.2020  Školení trenérů licence D - Břeclav 
4.10.2020  zahájení soutěží RSST 
17.11.2020  OP nejmladší a starší žactvo 
13.12.2020  11. kolo soutěží 
19.12.2020  OP mladší žactvo a dorost - Klobouky 
20.12.2020  OP dospělí - Lanžhot 
 
 
  
V Šitbořicích dne 1.9.2020 

 
  Ing. Pavel Halas     
  předseda RSST Břeclav    


