
RSST Břeclav, Veslařská 1, 690 84 Břeclav 
 

ZPRÁVA 10/2013-14 
 
 

1. Nedostatky v okresních soutěžích 
 

OP 2 – v utkání OP2 Velké Hostěrádky A – Lednice B 7.3.2014 nastoupil za domácí družstvo hráč 
Vávra Tomáš, který není uveden na soupisce družstva. 
Jedná se o porušení Soutěžního řádu - článek 334.01, písmeno k). 
Domácí tým se dle tohoto článku trestá ztrátou bodů celého utkání. 
Původní výsledek Velké Hostěrádky A – Lednice B 9:9, nový výsledek 0:18. 
 
OP3 – k utkáním Šakvice B – Hustopeče D a Lednice C – Hustopeče D  
se nedostavilo družstvo hostí.  
Jedná se o porušení Soutěžního řádu - článek 334.01, písmeno a).  
Hostující družstvo se dle tohoto článku v obou případech trestá ztrátou bodů celého utkání. 
 
V utkání Šakvice B – Hustopeče D domácí družstvo hrubě porušilo svoje povinnosti tím,  
že vyplnilo a odeslalo ZOU, jako by se utkání odehrálo. 
Dle Soutěžního řádu - článek 334.02 se družstvo Šakvice B trestá ztrátou bodů celého utkání. 
 
Výsledek utkání Šakvice B – Hustopeče D 0:0 – oboustranná kontumace.  
Výsledek utkání Lednice C – Hustopeče D 18:0. 
 

 
 

2. Play-off v okresních soutěžích 
 
Výkonný výbor upravuje v rozpisu soutěží termín startu play-off v soutěžích OP1 a OP2. 
Prvním hracím dnem bude pátek 28.3.2014 a play-off tak plynule naváže na základní část soutěží. 
Připomínáme, že dle rozpisu soutěží se v utkání hraje na úvod pouze 1 čtyřhra a utkání končí 
dosažením devátého bodu jedním z družstev. V sérii vítězí družstvo, které zvítězí ve dvou utkáních. 
V utkání pla-off OP1 smí nastoupit 1 žena, v utkání play-off OP2 není počet žen omezen. 
Lépe umístěný tým po základní části má právo volby místa prvního utkání a výhodu domácího 
prostředí pro případné třetí (rozhodující) utkání. Svoji volbu oznámí vedoucí družstev, umístěných na 
1. a 2. místě v OP1 a OP2 nejpozději 24.3.2014 řediteli soutěží. 
 
 

3. Změna rozpisu soutěží 2013-14 
 
Na základě žádosti většiny a souhlasu zbývajícího družstva, které odehrají finálový turnaj OP 
družstev dorostu, přistoupil VV ke změně rozpisu této soutěže. 
Místo věty: dívky nemohou ve finálovém turnaji startovat 
se vkládá věta: počet dívek v družstvu není omezen 
což umožňuje start dívek ve finálovém turnaji. 
 
 

4. Finálový turnaj OP družstev dorostu 
 
Uskuteční se v Kobylí 30.3.2014. 
Oddíly vyplní v registru nové soupisky v soutěži finále OP dorostu (mohou zde startovat všichni hráči 
klubu do kategorie dorostu) a to do 25.3.2013. 
 

 
 
 V Šitbořicích dne 12.3.2014 
 
 
  Ing. Pavel Halas     
  předseda RSST Břeclav    


