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Bankovní spojení: 2601123726/2010, VS=číslo klubu v Registru ČAST 

 

ZPRÁVA 4/2020-21 
 

1. Dlouhodobé soutěže družstev 
VV RSST Břeclav počínaje dnem 12.10.2020 přerušuje, po dobu nařízení vlády, kterým se zakazuje veškerá 
sportovní činnost ve vnitřních prostorách, všechny okresní soutěže družstev. 
Soutěže budou obnoveny po skončení platnosti uvedeného nařízení. O tom, jakým způsobem budou 
soutěže pokračovat rozhodne VV RSST před znovuzahájením soutěží. Nesehraná utkání 2. kola soutěží a 
nesehraná vzájemná utkání družstev jednoho klubu ve stejné soutěži budou muset být dohrána do konce 
druhého hracího víkendu po znovuzahájení soutěží. 
 
Okresní přebory jednotlivců, pokud termín jejich konání se bude krýt s platností uvedeného vládního 
nařízení, budou odloženy. 
 
Nedostatky v soutěžích: 
1.) Utkání 2. kola OP 3. třídy Šakvice A – Němčičky C nebylo řízeno kvalifikovaným rozhodčím, ZOU 

obsahuje vážné nedostatky. 
Pokuta 100 Kč, splatnost 23.10.2020. 
 
2.) V utkání 1. kola OP 2. třídy Lednice D – Velké Hostěrádky A hrál hráč Robert Rišnovský čtyřhru a první 
dvě dvouhry s potahy, které nejsou na seznamu schválených potahů ITTF (dle fotodokumentace neobsahují 
žádné označení ITTF, jedná se tedy o hobby potahy). V dalších dvou dvouhrách mu již rozhodčí nepovolil 
nastoupit s neschválenými potahy a hráč je odehrál s jinou pálkou. 
Výsledky prvních tří zápasů, ve kterých hráč Rišnovský nastoupil s pálkou s neschválenými potahy, zůstávají 
platné, neboť v Soutěžním řádu je uvedeno: 
334.03  
Ztrátou bodu (kontumační prohrou ve smyslu čl. 115.03 tohoto řádu) příslušného zápasu v utkání se postihují případy, 

kdy k zápasu (zápasům) některý hráč nenastoupí, nebo nastoupí s vybavením v rozporu s Pravidly stolního tenisu ČAST 

a byl předem na závadu upozorněn. 

 
Jelikož ani rozhodčí ani žádný ze soupeřů neprovedli kontrolu pálky před žádným z prvních tří zápasů hráče 
Rišnovského a neupozornili jej na nesprávné hrací vybavení, není možno udělit žádný postih. 
 
 
 
2. Zařazení do žebříčku mužů 
Zařazení ke 4.10.2020: 
Blažek Jiří Agrotec Hustopeče ELO 1544 reg. muži 48N po odehrání 12 dvouher 
 

 
 
 

3. Termínová listina 
28.10.2020  OP nejmladší žactvo - Hustopeče 
17.11.2020  OP starší žactvo - Mikulov 
13.12.2020  11. kolo soutěží 
19.12.2020  OP mladší žactvo a dorost - Klobouky 
20.12.2020  OP dospělí - Lanžhot 
 
 
V Šitbořicích dne 12.10.2020 

 
  Ing. Pavel Halas     
  předseda RSST Břeclav    


