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

 

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

ZPRÁVA 8/2022-23 
 
 

1. Zařazení do žebříčku mužů 
Po odehrání 16 dvouher: 
Bobrzyk David  KST LVA  STR 1504 reg. muži  71-80N 
 
 

2. Okresní soutěže družstev 
Nedostatky: 

- K utkání OP 4. třídy SK ST Bulhary B – Brumovice D se nedostavilo hostující družstvo s předchozí 
omluvou soupeři a vedoucímu soutěží. 
Družstvo Brumovice D se v souladu s čl. 334.01 SŘ trestá ztrátou bodů celého utkání a pořádkovou 
pokutou. Dále viz pokuty. 

- Nezadání ZOU do Registru v termínu dle rozpisu soutěží – bod 14. b) (do 20:00 druhého pracovního dne 
po utkání): Velké Němčice A – Tvrdonice A. Výsledky zadány vedoucím soutěží. Dále viz pokuty. 

- Nezaslání ZOU vedoucímu soutěží v termínu dle rozpisu soutěží – bod 14. c) (do 20:00 druhého 
pracovního dne po utkání): Morkůvky B – Jevišovka D. Termín nápravy (zaslání ZOU) – ihned. 
Dále viz pokuty. 

 
 

3. Pokuty 
Sokol Brumovice – nedostavení se k utkání s předchozí omluvou – 2. případ 525,- Kč, splatnost 20.11.2022 
 
Sokol Velké Němčice – nedodržení termínu vyplnění ZOU – 50,- Kč, splatnost – jde o malou částku, splatno 
s případnou další pokutou klubu. V případě bezproblémového průběhu do konce sezóny ze strany klubu nebude 
vymáháno. 
 
Sokol Morkůvky - nedodržení termínu pro zaslání ZOU – 50,- Kč, splatnost – jde o malou částku, splatno 
s případnou další pokutou klubu. V případě bezproblémového průběhu do konce sezóny ze strany klubu nebude 
vymáháno. 
 
 

4. Zastavení závodní činnosti 
Z důvodu neuhrazení pokuty (udělené ve zprávě č. 6) ve stanoveném termínu, zastavuje se závodní činnost 
oddílu TJ Jevišovka po dobu do zaplacení pokuty. V praxi znamená zastavení závodní činnosti, že družstva 
oddílu nezískají v tomto období žádný bod za odehraná utkání (body budou družstvům odečteny). 

 

 

 

5. Akce RSST a v regionu  
13.11.2022 7. kolo okresních soutěží 
17.11.2022 Okresní přebory mladšího žactva U13     Lednice 
20.11.2022 8. kolo okresních soutěží 
 
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 9.11.2022 

 
  Ing. Pavel Halas 
  předseda RSST Břeclav  


