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1. Okresní soutěže družstev 

Odehraným čtrnáctým kolem skončila soutěž 2. třídy OP dorostu. 
Konečná tabulka soutěže: 
 

Poř. Družstvo PU V R P K Skóre Body 

1 TJ Agrotec Hustopeče B 14 14 0 0 0 115 25 56 

2 TJ Sokol Morkůvky B 14 8 2 4 0 87 52 40 

3 TJ Agrotec Hustopeče C 14 8 1 5 0 72 68 39 

4 SK Březí 14 7 1 6 0 65 75 36 

5 KST FOSFA LVA 14 5 1 8 0 59 81 30 

6 STP Mikulov B 14 4 2 8 0 65 74 28 

7 TJ Sokol Rakvice 14 4 0 10 0 51 89 26 

8 TJ SPORT Němčičky 14 1 3 10 0 45 95 20 
 
Do okresní soutěže 1. třídy postupuje družstvo Agrotec Hustopeče B 
 
Informace k nadstavbové části OP1: 
Play-off i play-down bude po skončení základní části plynule navazovat – první utkání 1. kola se budou hrát o 
víkendu 25.-26.3.2023. První utkání se hraje u lépe umístěného družstva po základní části, druhé u soupeře, 
případné třetí utkání opět u lépe umístěného družstva. Vše ve hracích termínech nahlášených v přihlášce do 
soutěží (neboli tak, jak se hrála během sezóny domácí utkání). Změna je možná pouze po dohodě obou družstev. 
Play-off bude plynule pokračovat po skončení 1. kola další víkend 2. kolem. 
Pro družstva hrající play-off existuje teoretická možnost, že v případě úspěchu jihomoravského družstva 
v kvalifikaci o účast ve 3. lize mužů (hraje se 29.-30.4.2023) bude vypsána mimořádná kvalifikace družstev  
ze 2. míst nejvyšších okresních soutěží o účast v krajské soutěži 2. třídy. 
 V play-down bude možné 2. kolo zahájit až poté, až bude známo, kolik družstev sestoupí z krajské soutěže  
2. třídy do OP1. Momentální situace je taková, že 1 družstvo (Šitbořice A) sestupuje přímo do OP1, další družstvo 
(Klobouky B) figuruje na posledním místě tabulky, ale v závěrečných kolech se ještě může z přímého 
sestupového místa odpoutat a hrát play-down. Další dvě družstva (Kobylí B, Mikulov A) figurují na hranici pro 
účast v play-down a v nepříznivém případě by i tato družstva mohla rozšířit počet sestupujících do OP1  
na 2-4 družstva. 
 
Upozorňujeme družstva, že není povinností hrát v play-off či play-down. Oznámení o neúčasti v nadstavbové 
části je třeba zaslat vedoucímu soutěží nejpozději 21.3.2023. Odhlášené družstvo bude v celkovém hodnocení 
zařazeno na nejnižší pozici v rámci těchto čtyř družstev. V případě odhlášení dvou či více družstev budou tato 
družstva seřazena dle svého umístění po základní části. V případě odhlášení 1 družstva má v play-off pro 1. kolo 
volno nejlépe umístěné družstvo po základní části (postupuje přímo do 2. kola), v play- down je na nejlépe 
umístěné družstvo po základní části pohlíženo jako na vítěze jedné série 1. kola play-down. V případě odhlášení 
2 družstev bude v play-off sehráno přímo 2. kolo (finále), v případě play-down bude nutné vyčkat na výsledky 
play-down v krajských soutěžích. V případě odhlášení 3 družstev je v play-off vítězem jediné přihlášené družstvo, 
ostatní družstva budou výsledkově seřazena dle umístění v základní části, obdobně to platí o pro play-down. 
Pokud by se z některé nadstavbové části odhlásila všechna 4 družstva, platí pořadí po základní části soutěže. 
 
V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na vedoucího soutěží 
 
 
Nedostatky: 

- Nenahlášení výsledku utkání OP4 v termínu dle rozpisu soutěží – bod 14. b) (18:00 posledního dne 
hracího víkendu): Březí B – Milovice. Nahlášeno v pondělí odpoledne. Dále viz pokuty. 
 

 
 

2. Pokuty 
SK Březí - nedodržení termínu pro zaslání výsledku utkání – 3. přestupek 100,- Kč,  
          splatnost 19.3.2023 
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3. Akce RSST a v regionu  
11.3.2023 BTM A juniorů – U19    Hustopeče 
12.3.2023 BTM A dorostu – U17    Hustopeče 
12.3.2023 21. kolo okresních soutěží 
19.3.2023 22. kolo okresních soutěží 
26.3.2023 1. kolo nadstavbových částí OP1 

 
 
 
 
 
 
 
V Šitbořicích dne 8.3.2023 

 
  Ing. Pavel Halas 
  předseda RSST Břeclav  


