Regionální svaz stolního tenisu Břeclav, z.s., Nová 113, 691 76 Šitbořice

ZPRÁVA 2/2021-22
1. Dlouhodobé soutěže družstev
Převody míst v soutěžní třídě:
OP2: z Sokol Velké Němčice
OP3: z SK Březí
z Sokol Vranovice
z TJ MSK Břeclav
OP4: z TJ MSK Břeclav

do SK Březí
do Sokol Velké Němčice
do Agrotec Hustopeče
do Tatran Poštorná
do Sokol Tvrdonice

Do soutěže OP1 a OP4 se nepřihlásila družstva Sokola Klobouky.
Z tohoto důvodu je v soutěžních třídách OP1 a OP4 jedenáct účastníků.
V soutěžních třídách mužů OP2 a OP3) je plný počet 12 družstev.
Do soutěže OP5 se přihlásilo 8 družstev.
Do soutěže OP1 dorostu se nepřihlásilo družstvo SK Březí, soutěž má tak 8 účastníků. Vzhledem k tomu, že
do soutěže OP2 dorostu se přihlásilo 9 družstev, bylo nutné upravit rozpis soutěže.
Úprava spočívá v tom, že ze soutěže OPD1 sestoupí poslední družstvo, ze soutěže OPD2 postoupí vítěz.
2. Nedostatky v organizačních záležitostech
Nevyplněný evidenční seznam, nezaplacené poplatky:Sokol Křepice, SK Boleradice
Nezaplacené poplatky:Sokol Šakvice, Sokol Morkůvky
3. Okresní přebory
Okresní přebory jednotlivců jsou plánovány v kategoriích U11(nejmladší žactvo, 2011 a mladší), U13 (mladší
žactvo, 2009 a mladší), U15 (starší žactvo, 2007 a mladší), U17 a U19 (dorost, 2003 a mladší) a dospělí.
Termíny: 28.10.2021, 17.11.2021 a víkend 18. a 19.12.2021
Prosíme zájemce o pořádání, aby se přihlásili na e-mailovou adresu stk@kamp.cz.
V případě dostatečného zájmu by bylo možné uspořádat OP dospělých již jako předsezónní - 28.9.2021.
Zájemci o tento termín (hráči i pořadatelé) - hlaste se taktéž na výše uvedenou adresu – co nejdříve.
4. Nominace na odložené krajské přebory mládeže
Nominace na odložené KP mládeže (srpen-září 2021) bude realizována takto:
platí nominace ze zprávy č. 12 sezóny 2019-20, prvními náhradníky jsou vítězové nejblíže nižší kategorie,
tedy:
- Dorostenci: Němeček Radek (MSK Břeclav), Huták Ondřej (Sokol Klobouky)
- Dorostenky: Koberová Klára (MSK Břeclav), Sýkorová Natálie (STP Mikulov)
- Starší žáci: Huták Ondřej (Sokol Klobouky), Hanák Daniel (Sokol Morkůvky)
- Starší žákyně: Sýkorová Natálie (STP Mikulov), Hutáková Pavla (Sokol Klobouky)
- Mladší žáci: Hanák Daniel (Sokol Morkůvky), Sedláček Jakub (Agrotec Hustopeče)
- Mladší žákyně: Hutáková Pavla, Bobková Karolína (obě Sokol Klobouky)
Další pořadí – dle umístění na OP 2019-20 v dané kategorii, případně dle umístění v nejblíže nižší kategorii.
Především tedy pokud nominovaní již pokročili do vyšší věkové kategorie.
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5. Informace STK
a) Vyplňování soupisek
Příklad správného vyplnění soupisky družstva mužů:
Nejprve hráči uvedení na žebříčku ČR, dále hráči dle pořadí na krajském žebříčku a poté hráči uvedení na
regionálním žebříčku (což je náš žebříček RSST Břeclav). U hráčů, kteří jsou uvedeni v žebříčku jako
neklasifikovaní se za pořadí v žebříčku uvede údaj „velké N“ – to jsou hráči, kteří byli do žebříčku
zařazeni dodatečně, např. po přestupu. Mládež, která není uvedena na žebříčku mužů, ale je na nějakém
žebříčku mládeže se zařadí do soupisky za posledního muže a to v pořadí žebříčků dorost, starší žactvo,
mladší žactvo, nejmladší žactvo. Dále zde mohou být zařazeny ženy, které jsou na žebříčku žen. Na
konci soupisky mohou být hráči, kteří nejsou uvedeni na žádném žebříčku – u nich se v první kolonce
vybere údaj „nez.“ a ostatní údaje se již nevyplňují. Takový hráč může být pouze na 1 soupisce oddílu (v
případě mládeže na 1 soupisce dorostu a 1 soupisce mužů). Za tyto hráče je možno ještě zařadit hráče
na střídavý start, je-li jich více, tak opět podle pořadí na žebříčcích.
Při vyplňování soupisky dorostu se použije zařazení dle žebříčku dorostu RSST Břeclav, pokud je některý
hráč na žebříčku ČR či kraje, má toto zařazení pochopitelně přednost.

6. Termínová listina
5.9.2021
3.10.2021

Školení rozhodčích licence K (při dostatečném počtu zájemců)
zahájení soutěží RSST

V Šitbořicích dne 13.8.2021
Ing. Pavel Halas
předseda RSST Břeclav
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