Regionální svaz stolního tenisu Břeclav, z.s., Nová 113, 691 76 Šitbořice

ZPRÁVA 10/2021-22
1. Zařazení do žebříčku mužů
Krejčiřík Stanislav
Tatran Poštorná

ELO 1230

reg. muži 141-160N

po odehrání 12 dvouher

2. Dlouhodobé soutěže družstev
Nedostatky v soutěžích
- v zápisu o utkání OP1 Velké Němčice A – Perná A chybí výsledky setů u nesehraných utkání (w.o.), tudíž
neodpovídá součet setů a u zápasu na řádku č. 16 není jasné, jde-li o kontumaci ve prospěch domácího či
hostujícího hráče či o vzájemnou kontumaci. Jedná se o první nedostatek, v případě opakování bude
postiženo pokutou.
3. Rozhodnutí VV RSST Břeclav s ohledem na nařízení vlády č. 1028
VV RSST Břeclav na základě usnesení vlády č.1028 bod 14.), počínaje dnem 22.11.2021, odkládá všechna
utkání, při nichž by počet osob při utkání přesáhl počet 20.
Pořadatel utkání (domácí družstvo) oznámí STK a soupeři všechna utkání, při nichž není schopen stanovený
počet osob dodržet, nejpozději do 23:00 dne 23.11.2021. Jedná se u utkání s hracím termínem do konce roku
2021. Zasílejte jeden společný mail STK (stk@kamp.cz) a vedoucímu družstva soupeře. STK vyznačí ve STISu
u utkání údaj „ODKLAD 2021“. Ideálním řešením je pak dohoda obou soupeřů na termínu, ve kterém bude
maximální stanovený počet osob dodržen.
Snažte se vzhledem k aktuální situaci o brzký termín dohrávky či předehrávky. Je samozřejmě možná výměna
losu či odehrání utkání v jiné herně. V případě že se družstva nedohodnou, bude situaci řešit STK.
Tento problém se může týkat klubů, které hrají současně dvě a více utkání. V případě nejasností raději
konzultujte s STK, zcela jistě nalezneme rozumné řešení.
Dále budou odložena utkání, při nichž družstvo doloží onemocnění covid-19 či nařízenou karanténu
u 2 nebo více hráčů základu družstva. Bude řešeno operativně, po oznámení vedoucím dotčeného družstva
za podmínek uvedených výše, utkání bude dohráno pochopitelně až poté, co pominou důvody odkladu.

4. Kalendář akcí
Okresní přebory U13 (mladší žactvo, 2009 a mladší)
Okresní přebory dospělí

Hustopeče
Hustopeče

18.12.2021
19.12.2021

V Šitbořicích dne 21.11.2021
Ing. Pavel Halas
předseda RSST Břeclav

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

