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ZPRÁVA 16/2016-17 
 
 

1. Závěr soutěží a play-off v soutěžích OP1 a OP2 
Výkonný výbor upravil rozpis okresních soutěží takto: 
 

2.) Termín soutěže : - základní část : 2.10.2016 – 19.3.2017  
- play-off : 24.3.2017 – max 14.5.2017 

V praxi to znamená, že všechna utkání soutěží OP1 a OP2, která mohou byť jen teoreticky ovlivnit 
pořadí na prvních čtyřech místech, musí být odehrána nejpozději 19.3.2017. 
 
Připomínáme další ustanovení z rozpisu okresních soutěží: 
- Play-off hrají první 4 týmy po základní části (1-4, 2-3) na dvě vítězná utkání, první a případné třetí 

utkání se hraje na stolech lépe umístěného družstva po základní části. 
- Poražené týmy v semifinále obsadí v konečném pořadí pozice na 3. a 4.místě dle umístění po 

základní části. 
- V každém kole se hraje první a případné třetí utkání na stolech lépe umístěného týmu po základní 

části. 
- Postup v utkání: 1 čtyřhra na začátku zápasu, 16 dvouher, při dosažení 9 bodů jedním z družstev 

utkání končí 
- v play-off OP1 smí v utkání nastoupit 1 žena, v play-off OP2 není počet žen omezen 
 
 
 

2. Play-off OP družstev dorostu 
Se uskuteční v Kobylí dne 16.3.2017 v 16 hodin. 
Účastní se družstva na 1. až 4. místě po základní části, systémem 1-4, 2-3, poražení semifinalisté 
hrají utkání o 3. místo 
Utkání : 9 dvouher, při dosažení 5 bodů jedním z družstev utkání končí 
 
 

3. Školení trenérů licence D 
Připomínáme možnost přihlásit se na školení trenérů licence D. Při počtu alespoň 10 účastníků bude 
uspořádáno školení trenérů licence D. A to některý víkendový den v měsíci dubnu či květnu, 
eventuálně v červnu. 
Dle soutěžního řádu je povinnost každého klubu mít vyškoleného trenéra a rozhodčího. Využijte tuto 
možnost získání licence, neboť od následující sezóny bude  neplnění podmínek účasti v soutěžích 
sankcionováno. 
 
 

4. Akce na okrese a v kraji 
 
18.2.2017 Turnaj dospělých   Adamov 
19.2.2017 BTM všechny kategorie   Adamov 
4.3.2017 KP starší žactvo    Hodonín 
5.3.2017 KP dorostu    Lanžhot 
1.4.2017 Turnaj dospělých   Moravský Krumlov 
2.4.2017 BTM všechny kategorie   Moravský Krumlov 
8.4.2017 BTM mladší žactvo   Brno 
9.4.2017 BTM dorost    Hodonín 

 
 

 V Šitbořicích dne 3.3.2017 
 
  Ing. Pavel Halas     
  předseda VV RSST BV    


