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1. Krajské soutěže družstev  

Nedostatky v soutěžích: 

 Utkání MS E – Komořany B řídil rozhodčí bez odpovídající licence, dále viz pokuty. 

 Z utkání 5. a 6. kola divize žen se ze zdravotních důvodů omluvila družstva Řeznovice 

C a Klobouky A. Obě družstva mohou po dohodě se soupeři svá utkání dohrát do 

11.2.2018. Termíny dohrávaných utkání nahlásí obě družstva do 31.12.2017. Pokud 

nedojde k dohodě se soupeřem, bude nesehrané utkání kontumováno ve prospěch 

soupeře. 

Sokol Kobylí nahlásil k 31.12.2017 změnu stolů u svých družstev – Joola SC 3000 modrá. 

 

2. Postupy a sestupy 

Aktualizovanou tabulku postupů a sestupů soutěží družstev mužů naleznete v příloze.  

Tabulka upřesňuje bod 11. Rozpisu soutěží JmSST 2017-18. Dle aktuální situace ve 3. lize 

mužů je možné (pokud ze 3. ligy mužů nesestoupí žádné družstvo do divize), že ze soutěží  

2. třídy přímo sestoupí celky na 12. místech a celky na 11. místech sehrají kvalifikaci o účast 

v této soutěži (dle Rozpisu přímo sestupují celky na 11. a 12. místě). 

 

3. Pokuty 

TTC Moravská Slavia E – nepřítomnost kvalifikovaného rozhodčího – 1. případ 100,- Kč.  

Splatnost do 31.12.2017 

 

4. Akce JmSST a v kraji v roce 2018 

20.1.2018 KP mladšího žactva    Strážnice 

20.1.2018 KP dospělých     Brno 

21.1.2018 KP nejmladšího žactva   Strážnice 

21.1.2018 KP družstev dorostu    Lanžhot 

18.2.2018 BTM všechny kategorie   Adamov 

3.3.2018 KP staršího žactva    Hodonín 

4.3.2018 KP dorostu     Lanžhot 

30.3.2018 KP družstev staršího žactva   Lanžhot 

 

 

Přejeme všem hráčům, funkcionářům a příznivcům stolního tenisu pohodové prožití  

vánočních svátku a hodně osobních i sportovních úspěchů v novém roce. 

 

 

Pavel Halas  Libor Svoboda  Roman Klecker Richard Brhel  

STK JmSST  KM JmSST   KR JmSST  předseda JmSST  


