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

 

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

ZPRÁVA 4/2022-23 
 

1. Zařazení do žebříčku mužů 
 
Po přestupu (hostování) z jiného okresu: 
Ratajský Martin  Tatran Poštorná STR 1139 reg. muži  161-180N 
 
 
 

2. Okresní soutěže družstev 
Nahlášené změny termínů domácích utkání: 
OP4:  TJ Milovice  18:00 (původně 17:00) 
OPD2: KST LVA 17:30 (původně 17:00) 
Obě změny zaneseny do STISu, opravte si ve svých rozpisech, pokud jste si je již vytiskli. 
 
Soupisky – do 18.9. byl termín pro vyplnění soupisek, doposud nezadaly oddíly: Boleradice, Brumovice, 
Troskotovice. Soutěže startují v některých případech již za 8 dnů a při pozdním zadání soupisky a případných 
nesrovnalostech v ní může dojít k situaci, že do termínu utkání nemusí být soupiska schválena. Bez platné 
soupisky nemůže družstvo nastoupit k utkání. 
 
Upozornění: 
Dle článku č.3 Rozpisu soutěží mají být všechna vzájemná utkání družstev jednoho oddílu ve stejné třídě 
sehrána do 31.10.2022. V praxi to znamená, že ve třídě OP4 družstva Březí B a C a Morkůvky A a B sehrají první 
utkání dle vylosování (tj. 30.9. Březí a 30.10. Morkůvky) a do 31.10. sehrají odvetné utkání a doručí zápis o 
utkání. Jevišovka C a D, jakož i Brumovice C a D (dle rozlosování mají pozdější termín utkání než 31.10.) sehrají 
a doručí zápisy obou vzájemných utkání do 31.10.2022. 

 
 

3. Plnění podmínek účasti v soutěžích 
Upozorňujeme na probíhající semináře a školení nových rozhodčích licence K. 
Na semináři 15.9. si úspěšně prodloužilo licenci 16 rozhodčích, z 21 dalších, kterým letos licence končí, je 
prozatím přihlášeno 6. Na školení nových rozhodčích je přihlášeno 9 nových rozhodčích, přesto jsou stále oddíly, 
kterým ke splnění podmínek účasti rozhodčí chybí. 
 
 
 

4. Akce RSST a v regionu  
 
28.9.2022 Školení rozhodčích licence K (pro nové rozhodčí)   Brno 
2.10.2022 1. kolo okresních soutěží 
17.11.2022 Okresní přebory mladšího žactva U13     Lednice 
10.12.2022 Okresní přebory juniorů U19      Hustopeče 
11.12.2022 Okresní přebory staršího žactva U15     Hustopeče 
17.12.2022 Okresní přebory dorostu U17      Klobouky 
18.12.2022 Okresní přebory dospělých      Lanžhot 
 

 
 
 
 
 
 
V Šitbořicích dne 19.9.2022 

 
  Ing. Pavel Halas 
  předseda RSST Břeclav  


