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ZPRÁVA 17/2016-17 
 
 

1. Play-off okresních soutěží družstev 
 
A) OP dorostu 

 
OP dorostu vyvrcholil finálovým turnajem 16.3.2017 v Kobylí: 
 
Semifinále:   Sokol Kobylí – Sokol Rakvice 5:0, MSK Břeclav – Sokol Klobouky 5:1 
Utkání o 3. místo:  Sokol Klobouky – Sokol Rakvice 5:1 
Finále:   Sokol Kobylí – MSK Břeclav 4:5    
 
V den konání play-off se odhlásilo družstvo Jevišovky, místo něj bylo pozváno družstvo Rakvic, které 
operativně zajistilo účast svých hráčů na play-off. 
 
 
B) play-off OP1 
Dvojice pro play-off: 
Kobylí B - Němčičky A, Rakvice A – Hustopeče C 
 
C) play-off OP2 
Dvojice pro play-off: 
Mikulov A – Brumovice A, Klobouky B - Rakvice B  
 
Utkání play-off proběhnou ve standardních hracích termínech domácích družstev, pokud se soupeři 
nedohodnou jinak. Rozpis utkání (včetně případných změn) naleznete na STISu: 
OP1: http://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?id=2378&rocnik=2016&akt=1  
OP2: http://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?id=2379&rocnik=2016&akt=1  
 
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. Akce na okrese a v kraji 
 
1.4.2017 Kvalifikace o účast v soutěžích KS1 a KS2 Brno 
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 20.3.2017 
 
  Ing. Pavel Halas     
  předseda VV RSST BV    
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