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

 

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

ZPRÁVA 14/2022-23 
 
 

 
1. Okresní soutěže družstev 

Informace k soutěži OP4: 
V soutěži 17. kolem končí první část soutěže. Žádáme domácí oddíly, aby co nejrychleji vyplnily ZOU na internetu 
a zaslaly kopie zápisů o utkání. Po skončení kola bude provedeno rozdělení soutěže na dvě části (1.-.8. místo a 
9.-17. místo) a rozlosování odvetných kol. Při tomto rozlosování bude přihlédnuto k požadavkům družstev na los 
z přihlášek do soutěží a dále bude los upraven tak, aby družstvo, které se svým soupeřem hrálo v první části 
venku, hrálo odvetu doma (a naopak) a také aby toto rozlosování pokud možno plynule navazovalo na dosavadní 
los. Budu se snažit, aby nové rozlosování bylo připraveno nejpozději v úterý a do středy by bylo možno řešit 
případné připomínky. Pořadí v tabulce bude respektovat rozdělení na dvě poloviny bez ohledu na počet 
získaných bodů (tj. nejlepší družstvo druhé poloviny bude na 9. místě i když získá více bodů než nejhorší 
družstvo první poloviny, které bude vždy na 8. místě). Družstva umístěná na 2.-12. místě po odvetné části budou 
mít právo startu v soutěži OP4 v následující sezóně. 
 
Nedostatky: 

- Utkání 15. kola OP1 Velké Němčice A – Jevišovka-Drnolec B nebylo řízeno rozhodčím s platnou licencí. 
Dále viz pokuty. 

- Zápis o utkání 15. kola OP2 KST LVA D – Perná B bylo ze strany domácího družstva podepsáno 
nezletilým hráčem. V případě opakování tohoto nedostatku bude družstvu udělena pokuta. 

 
 

2. Pokuty 
Sokol Velké Němčice – nezajištění kvalifikovaného vrchního rozhodčího – 1. případ    100,- Kč, 
splatnost 19.2.2023 
 

 

 

3. Akce RSST a v regionu  
12.2.2023 17. kolo okresních soutěží 
19.2.2023 18. kolo okresních soutěží, 1. kolo odvet OP4 
26.2.2023 19. kolo okresních soutěží, 2. kolo odvet OP4 
 

 
 
 
 
 
V Šitbořicích dne 7.2.2023 

 
  Ing. Pavel Halas 
  předseda RSST Břeclav  


