
RSST Břeclav, Veslařská 1, 690 84 Břeclav 

 

ZPRÁVA 2/2015-16 
 
 
 

1. Situace v okresních soutěžích po ukončení přihlášek 
 
Převod místa v soutěžní třídě:  OP2 – Lanžhot do Mikulova 
    OP3 – Velké Hostěrádky do Zaječí 
Do soutěže OP4 se přihlásilo 11 družstev, dle rozpisu soutěží se tato soutěž bude hrát dvoukolově. 
 
 

2. Informace oddílům: 
 
Dne 25.8.2016 byly oddílům rozeslány dotace, schválené na okresní konferenci. Dále byla rozdělena 

podpora oddílům, které měly v loňské sezóně evidovány ostatní členy. V souladu s postupy ČAST byla 
obdržená dotace od ČAST ve výši 510,- Kč navýšena na dvojnásobek a rozeslána do oddílů.  

Na STISu je provedeno rozlosování okresních soutěží. Prosím o kontrolu správnosti vašich termínů a 
požadavků. V případě nesrovnalostí mne neprodleně kontaktujte. 
 

 
3. Informace před zahájením sezóny 

 
Připomínáme některá ustanovení z Rozpisu okresních soutěží: 

- bod 8)  V okresních soutěžích je umožněn start žen, které jsou na republikovém žebříčku  ČAST 
            umístěny na 51. a nižších místech. 

- bod 9)  Odvetná utkání družstev stejného oddílu musí být sehrána nejpozději do 31.10.2016. 
Což znamená, že první vzájemné utkání odehrají družstva dle rozpisu a odvetu musí odehrát do 
31.10.2016. 
Termín předehrání, případně dohrávky (možno nejpozději do neděle druhého víkendu 
následujícího po víkendu, kdy se mělo utkání odehrát, hlaste na kontakt uvedený v bodě 11.) 
nejpozději 48 hodin před novým termínem utkání. V případě nedodržení termínu bude 
sankcionováno (kontumace utkání) družstvo, které zavinilo nesehrání utkání v původním termínu. 

- bod 11) Hlášení výsledků : neděle do 17:00 SMS na telefon 608 421 103 nebo mailem na 
pavel.halas@kamp.cz, nebo vyplněním předběžného výsledku či celého zápisu o utkání domácím 
družstvem v Registru ČÁST 

- Soutěž OP3 - sestupy: Pokud bude v soutěži OP IV startovat 12 a více družstev, sestupují celky 
umístěné na 11. a 12. místě po základní části přímo do OP IV, pokud bude v soutěži OP IV 
startovat méně než 12 družstev, celek umístěný na 12. místě po základní části sestupuje přímo do 
OP IV, případní další sestupující budou určeni podle výsledků družstev (sestupů) z vyšších soutěží. 
Což znamená, že „povinně“ v této sezóně sestoupí celek na 12. místě, případní další sestupující 
pak podle výsledků vyšších soutěží. 
 

Nejnovější změny v soutěžním řádu: 

 
 330.25  
Hráč základu družstva, který neodehrál v 1. polovině základní části alespoň jedno utkání, bude pro zbytek 
soutěže zařazen na poslední místo na soupisce (poslední místo za hráči, kteří jsou členy oddílu a hráči na 
hostování – před hráče na střídavý start).  
Pro splnění podmínky odehrání utkání je potřeba nastoupení v základní sestavě na dvouhry a dohrání všech 
svých zápasů v utkání (bez vlastní kontumace, bez odstoupení, bez vystřídání).  
Nový základ družstva vznikne posunutím hráčů na soupisce, příp. je možno využít povolené změny pořadí 
podle čl. 330.04 nebo 330.10. Hráč přesunutý ze základu družstva, nemůže být doplněn na soupisku žádného 
dalšího družstva oddílu.  
Řídící svaz upozorní na vzniklý stav po odehrání 1. poloviny základní části a zneplatní ve STISu příslušnou 
soupisku (případně i navazující soupisky). Oddíl je povinen provést změnu soupisek dostatečně předem, před 
prvním utkáním kteréhokoli družstva, jehož soupisky se tato změna týká.  
Poznámka:  
1. Změny povolené v čl. 330.04 a 330.10 se netýkají hráče, který je vyřazován ze základu.  
2. Má-li se posunout do základu hráčka ze soupisky nižšího družstva, která je v oddílu na hostování podle čl. 
461.02 (hostování žen), může být toto posunutí provedeno, i když by to jinak nebylo podle čl. 461.02 možné. 
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4. Upozornění na končící platnost fotografií v Registru ČAST 
 
Znovu upozorňujeme, že k 1.10.2016 končí mnoha hráčům platnost fotografie v Registru ČAST . 
Starou fotografii je nutno nahradit novou (pomocí obnovy registrace). Fotografie musí být 
průkazového typu, na jednolitém pozadí. 
Doposud nemají výměnu u všech aktivních hráčů provedeny tyto kluby:  
Boleradice, Brumovice, Kobylí, Klobouky, Lednice, Perná, Rakvice, Velké Němčice, Vranovice. 
 
Pokud nedojde k obnově fotografie, bude hráči se starou fotografií systémem 1.10.2016 
zrušena registrace, budou zneplatněny soupisky, na kterých hráč figuruje, což může mít za 
následek kontumaci utkání ve prospěch soupeře !!! 
 
O které hráče se jedná zjistíte v registru po výběru Klub – Osoby klubu 
Hráč, kterého se to týká je označen ikonou s vykřičníkem: 
 

 
Po najetí na ikonu se zobrazí datum, do kterého fotografie platí. 
 
Výměnu fotografie provedete pomocí volby – Přihláška k registraci – Obnova registrace 
Zde je možno vložit hráči novou fotografii a odeslat ke schválení STK. 
 

 
 
 
 

5. Pořadatelství turnajů mládeže v ročníku 2016-17 
 
Zájemci o pořadatelství turnajů mládeže, zasílejte svoje návrhy termínů do 20.9.2016 na e-mail 
pavel.halas@kamp.cz . Termíny by neměly kolidovat s termíny krajských BTM, mohou však být ve 
stejných termínech jako republikové BTM. Termínový kalendář s termíny republikových a krajských 
BTM  v příloze. 
 
 

6. Odkazy na soutěže v systému STIS 
 

OP1: http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=2106&rocnik=2016&oblast=420704 

OP2: http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=2107&rocnik=2016&oblast=420704  

 OP3: http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=2108&rocnik=2016&oblast=420704 

  OP4: http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=2109&rocnik=2016&oblast=420704  

 OPD: http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=2110&rocnik=2016&oblast=420704  
 

 
 V Šitbořicích dne 31.8.2016 
 
  Ing. Pavel Halas     
  předseda RSST Břeclav    
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