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

ZPRÁVA 8/2021-22

1. Dlouhodobé soutěže družstev
Nedostatky v soutěžích
- družstvo SK Boleradice 1935 nezaslalo do 7 dnů po utkání 5. kola OP2 Boleradice – Perná B výsledek utkání,
ani nezadalo a neodeslalo zápis o utkání. Ten zaslalo hostující družstvo, následné vyplnění ZOU provedl
vedoucí soutěží.
Za tyto hrubé nedostatky je družstvu SK Boleradice 1935 udělena pokuta 100 Kč, splatnost 18.11.2021.
- nebylo sehráno utkání 6. kola OP5 Brumovice D – KST LVA F. Domácí družstvo má 3 hráče základu družstva
v karanténě (a tedy nárok na odklad utkání), vzhledem k podmínkám (stejní hráči mají již odložena 2 utkání OP2
dorostu) se družstva dohodla, že nebudou utkání odkládat. STK toto řešení akceptuje, utkání je kontumováno ve
prospěch hostujícího družstva.

2. Nominace na KP dorostu
Dne 17.11. se konají okresní přebory dorostu, dle nového rozdělení kategorií jde o společný přebor U17 a U19.
Na KP postupuje vítěz každé kategorie mládeže. V tomto případě při spojení dvou kategorií jsou nominační
kritéria následující (platí pro hochy i dívky):
- pokud zvítězí hráč/ka věkem kategorie U17(nebo mladší), bude nominován/a v obou kategoriích
- pokud zvítězí hráč/ka věkem kategorie U19, bude nominován/a v kategorii U19,
v kategorii U17 bude nominován nejlépe umístěný/á hráč/ka této věkové kategorie (nebo mladší).
Dosáhnou-li stejného umístění 2 hráči/ky, sehrají (bude-li to možné) v průběhu OP nominační zápas o
postup na KP. Nebude-li to možné nebo dosáhne-li více hráčů/ek stejného umístění, bude z nich
nominován ten, který bude mít nejvyšší ELO k 20.12.2021.
3. Kalendář akcí
Okresní přebory U17 a U19 (dorost, 2003 a mladší)
Okresní přebory U13 (mladší žactvo, 2009 a mladší)
Okresní přebory dospělí

Klobouky
Hustopeče
Hustopeče

17.11.2021
18.12.2021
19.12.2021

V Šitbořicích dne 10.11.2021
Ing. Pavel Halas
předseda RSST Břeclav
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