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

ZPRÁVA 5/2018-19
1. Zařazení do okresního žebříčku mužů
K 13.11.2018:
Bobrzyk Daniel
Tisar Jaroslav
K 19.11.2018:
Lisý Jaroslav

SPIN Lednice
SPIN Lednice

191-200 N
191-200 N

po odehrání 20 dvouher
po odehrání 23 dvouher

TJ Jevišovka

101-110 N

po odehrání 12 dvouher

2. Okresní soutěže družstev
Nedostatky:
- k utkání 8. kola soutěže OP3 Lanžhot D - Perná B se nedostavilo družstvo hostů
Jedná se o porušení SŘ, čl. 334.01 bod a)
Dle článku 334.01 Soutěžního řádu se družstvo Perná B trestá ztrátou bodů celého utkání.
3. Okresní přebory jednotlivců
Ve dnech 9. a 16. 12. se uskuteční v Mikulově a Kloboukách okresní přebory jednotlivců v mládežnických
kategoriích. Startovat mohou všichni členové registrovaní v klubech našeho regionu (ať už jsou registrovaní
jako hráči či jako ostatní členové), start umožníme i neregistrovaným hráčům, pokud svoji přihlášku podají
v termínu. V mládežnických kategoriích mají postup na krajské přebory zajištěn vítězové dvouher v kategoriích
mladší žactvo, starší žactvo a dorost.
V soutěžích dospělých má letos náš okres nejpříznivější kvótu pro postup na krajské přebory za poslední roky
a to 5 mužů a 3 ženy. Okresní přebory dospělých se konají 15.12.2018 v Lanžhotě. Přijeďte si porovnat svoji
výkonnost s hráči jiných soutěží.
Upozornění – na 15. a 16.12. nebude povolen žádný odklad utkání soutěží družstev.
4. Ekonomické informace
Výkonný výbor ČAST letos naposledy refundoval prostřednictvím krajských svazů evidenční poplatky za
ostatní členy. RSST Břeclav obdržela pro kluby ve své působnosti 690 Kč a po navýšení o 30Kč za každého
člena bylo rozesláno celkem 1380 Kč dle stavu ostatních členů k 30.6.2018 takto:

5. Termínová listina
11. kolo soutěží
OP mladší a dorost
Mikulov
OP dospělí
Lanžhot
OP nejmladší a starší Klobouky
Štengar Cup
Šitbořice
Turnaj mládeže
Šitbořice
12. kolo OP4
12. kolo OP1, OP2, OP3
15. kolo OP4
1. kolo odvet OP4
1. kolo play-off OP1 a OP2

8.-.9.12.2018
9.12.2018
15.12.2018
16.12.2018
5.1.2019
6.1.2019
5.-6.1.2019
12.-13.1.2019
26.-27.1.2019
2.-3.2.2019
30.-31.3.2019

V Šitbořicích dne 28.11.2018
Ing. Pavel Halas
předseda RSST Břeclav
Bankovní spojení: 2601123726/2010, VS=číslo klubu v Registru ČAST

