RSST Břeclav, Veslařská 1, 690 84 Břeclav

ZPRÁVA 2/2013-14

1. Okresní přebory jednotlivců
OP nejmladší a mladší žáci
OP nejmladší, mladší a starší žákyně
OP starší žáci,dorostenci, dorostenky, ženy, muži

Klobouky u Brna
Břeclav
Lanžhot

28.10.2013
termín upřesníme
14.-15.12.2013

2. Mistrovské soutěže
a) ze soutěže dorostu se odhlásilo družstvo Hustopeče A.
Místo utkání s tímto družstvem budou mít soupeři volný los.
b) k utkání 1. kola OP III: třídy Velké Němčice C – Lednice C se nedostavilo hostující družstvo.
Dle SŘ čl. 334.01 se trestá družstvo Lednice C ztrátou bodů celého utkání, tj. prohrou 18:0 a
ziskem 0 bodů do tabulky
Připomínáme, že utkání je možné po vzájemné dohodě a oznámení správci soutěží odehrát do
konce následujícího týdne (výjimečně i později). V případě neshody obou družstev o náhradním
termínu volte raději oznámení o nekonání utkání s následnou kontumací – což znamená ztrátu 1
bodu. V případě, že bude zjištěno, že byl „napsán“ zápis ač utkání nebylo sehráno, budou
kontumací postižena obě družstva s následným postihem ve formě dalšího odečtu bodů
c) v zápisech z několika utkání byly v souladu s rozpisem soutěží upraveny výsledky jednotlivců,
kteří nenastoupili k zápasu dvouhry na výsledek 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) ve prospěch soupeře.
Nenastoupení k zápasu v utkání (w.o.) je možné pouze v případě, že k utkání za družstvo
nastoupí pouze 3 hráči (případně čtvrtý hráč dorazí později až během utkání) nebo při zranění
(zdravotních problémech) hráče – toto je však nutno VŽDY zapsat do zápisu o utkání (např. hráč
„XY nenastoupil k zápasu č. 18 z důvodu zranění kotníku v předešlém zápase“)
d) při kompletaci zápisu o utkání je nutno zápis nejen podepsat oběma vedoucími družstev,
ale také uvést čitelně jejich jména (vedle podpisu nebo pod podpisem)
3. Zadávání výsledků do Registru
Jednou z funkcí Registru ČAST je možnost správců klubů plně zadávat výsledky utkání do registru.
Volbou „Klub-Družstva klubu-Výsledky(ikona u příslušného družstva)-Vložit zápis“ můžete zadat
kompletní zápis Vašeho utkání. Zadat zápis může zástupce domácího i hostujícího týmu, logicky by
zápis měl zadávat domácí celek, ale nebudeme bránit ani iniciativě hostujících týmů. Zadávejte,
prosím, kompletní zápis formou dosažených míčů v jednotlivých setech. Takto zadaný zápis je
připraven ke schválení správcem soutěže a na výsledkovém webu – STISu se objeví po jeho
schválení správcem, v tento moment je také uzamčen pro jakoukoli další editaci ze strany klubů.
Toto zadání výsledků není povinné, pouze dobrovolné a mohlo by urychlit zveřejňování výsledků.
Povinností klubů zůstává zasílání zápisů (e-mailem, příp. poštou) správci soutěží.
4.

Akce RSST Břeclav
28.10.2013

OP nejmladší a mladší žáci

V Šitbořicích dne 1.10.2013
Ing. Pavel Halas
předseda RSST Břeclav
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