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  Bankovní spojení: 2601123726/2010, VS=číslo klubu v Registru ČAST  

ZPRÁVA 1/2022-23 
 

1. Okresní soutěže družstev 
Do OP1 a OP2 přihlášeno vždy 12 družstev, do OP3 přihlášeno 11 družstev (nepřihlásilo se družstvo Velké 
Němčice C). Na uvolněné místo zařazeno družstvo KST LVA E (v minulé sezóně 3. místo v OP4). 
Po tomto přesunu je do OP4 přihlášeno 11 družstev a 6 družstev do OP5. Což činí celkem 17 družstev a při 
přeřazení dalšího družstva do OP4 by do soutěže OP5 bylo přihlášeno 5 družstev a dle rozpisu soutěží tedy bude 
dle rozpisu soutěží uplatněn následující postup: 

- pokud se do soutěže OP5 přihlásí méně než 6 družstev, soutěže OP4 a OP5 se na 1. kolo sloučí, na 2. 
kolo se rozdělí na poloviny (horní polovina vždy sudý počet družstev) dle umístění po 1. kole a odvety 
odehrají družstva každé poloviny mezi sebou. Právo startu v OP4 v další sezóně získají družstva 
umístěná do celkového 12. místa soutěže. 

Soutěž OP4 tedy bude rozšířena o družstva přihlášená do OP5 (celkem 17 družstev – 17. kol). 
Na základě tohoto stavu bude upraven rozpis soutěží: 
V první části odehrají družstva utkání jednokolově každý s každým. 
Po odehrání 17. kola základní části bude soutěž rozdělena na dvě skupiny (se započtením výsledků první části): 

- o 1. až 8. místo (7 kol) 
- o 9. až 17. místo (9 kol) 

Ve druhé části odehrají družstva ve skupinách odvety jednokolově každý s každým.  
Družstva, která byla v první části jako domácí budou ve druhé části vždy jako hostující družstvo. 
Právo startu v OP4 budou mít družstva na 1.-12. místě po odehrání všech odvetných utkání. 
 
Do soutěže OP1 dorostu přihlášeno 6 družstev (nepřihlásila se družstva Břeclavi B a Pouzdřan), do soutěže OP2 
dorostu přihlášeno 7 družstev.  
Na základě tohoto stavu bude upraven rozpis soutěží: 

- OPD1 – 6 družstev, soutěž se odehraje tříkolově, sestup 1 družstvo 
- OPD2 – 7 družstev dvoukolově, postup 1 družstvo 
 

2. Nedostatky 
Do dnešního dne nebylo uhrazeno: 

- SK Boleradice   - pokuta 600 Kč  - startovné 400 Kč 
- Sokol Brumovice A, B, C, D   - startovné 1200 Kč 

V případě, že tyto platby nebudou uhrazeny do 14.8.2022 (na účtu RSST nejpozději 15.8.2022), nebudou 
tato družstva přijata do soutěží. 
 
 
 

3. Akce RSST a v regionu 
 
4.9.2022 Krajský BTM kategorie U11      Lednice 

  
 
 
 
 
 
 
V Šitbořicích dne 7.8.2022 

 
  Ing. Pavel Halas 
  předseda RSST Břeclav  


