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1.Rozhodnutí VV RSST Blansko s ohledem na nařízení
vlády č. 1028 ze dne 18.11.2021

Rozhodnutí VV RSST Blansko s ohledem na
nařízení vlády č. 1028 ze dne 18.11.2021
V Blansku dne 22.11.2021

V souvislosti s nařízením vlády č. 1028, jež vstoupilo v platnost v pondělí
22.11.2021, lze mistrovská utkání stolního tenisu řízená STK RSSTB na základě pověření
VV RSST Blansko uskutečnit za stávajících podmínek pouze tehdy, pokud počet všech
osob přítomných na utkání (hráči + pořadatelé + rozhodčí + diváci) nepřesáhne počtu 20
přítomných.
Při vyšším počtu účastníků akce jak 20, vstupuje v platnost podmínka
prokázání se dokončeným očkováním či potvrzením o prodělaném nemoci Covid
19 pro všechny přítomné.
Účastnici utkání mají povinnost vyplnit formulář čestného prohlášení www. rssstblansko.cz/dokumenty.Tato evidence se musí archivovat po dobu
30-ti dnů od konání utkání. Současně upozorňujeme, že není v možnostech STK
dodržování nařízení kontrolovat, a že tímto veškerá odpovědnost spadá
výhradně na pořadatele utkání.
Vzhledem k současné situaci, kdy je šíření COVIDU i mezi samotnými hráči již
prokázanou skutečností, je s čím dál vyšší pravděpodobností pouze otázkou času, kdy
v rámci trasování kontaktů některého pozitivního účastníka utkání dojde ze strany
hygienické stanice i na tato čestná prohlášení.
1. Pořadatelé utkání musí zajistit , aby předepsaný maximální počet osob
přítomných v místě (místnosti) utkání nepřesáhl počet 20 (hráči +
rozhodčí + pořadatelé) a utkání se popřípadě odehrálo bez diváků.
2. Hostujícímu družstvu povinnost vždy se spojit s pořádajícím družstvem
utkání a nahlásit mu nezbytný počet osob, jež se z jejich strany utkání
zúčastní. Pokud by se kontakt před utkáním z viny kteréhokoliv účastníka
nepodařilo uskutečnit, je třeba o tom informovat STK.

3. Ve všech sporných otázkách se řídit pravidly ČAST pro konání utkání –
viz.www.rsstb.cz/dokumenty
4. Odklad utkání :
a) Družstva mohou družstva po vzájemné dohodě mezi sebou (včetně alespoň
rámcového návrhu náhradního termínu utkání) žádat STK o odklad utkání
kdykoliv z důvodu Covidu,nebo nemožnosti přístupu na sportoviště.
b) Družstva hrající soutěže RPII-OSII musí nahlásit odklad utkání nejpozději
v neděli do 16:00 v daném hracím víkendu.
c) Družstva hrající RP I musí nahlásit odklad utkání nejpozději do začátku
utkání uvedeného na STISU.
d) Odklad utkání nebude zpoplatněn.
e) Žádná potvrzení o nemoci či karanténě není třeba dokládat.
f) Je možná i výměna pořadatelství, která by měla vždy předcházet případné
žádosti o odklad.
Pokud nedojde ke vzájemné dohodě mezi družstvy, bude STK při řešení sporných
případů postupovat podle dosavadních pravidel daných Rozpisem soutěží.
5. VV RSSTB ruší okresní přebory dospělých i mládeže 4. a 5.12. 2021
v Rájci.
6. V případě nemožnosti dohrání celého ročníku soutěží, stanoví VV RSSTB
pořadí družstev včetně postupů a sestupů na základě aktuálního pořadí
po dohrání základní části (RP II – RP IV) nebo první poloviny utkání RP
I, OS I, OS II. Jestliže se neodehraje celá první polovina soutěže RPI,OSIOSII nebo základní část RPII-RPIV, ročník soutěží 2021/2022 se anuluje
.
7. VV předpokládá dokončení všech okresních soutěží nejpozději v polovině
dubna. Od víkendu 5. 3. 2021 do víkendu 17. 4. 2021 lze odehrát dalších
7 kol, což postačuje k vyhlášení pořadí soutěží a určení postupujících a
sestupujících.
8. V případě odhlášení družstev ze soutěží, z důvodu, že počet hráčů, kteří
nebudou splňovat podmínky nařízení vlády, neumožnil družstvu v soutěži
dále pokračovat, se správní poplatek za odstoupení ze soutěží (2000,- Kč)
promíjí a přeřazení družstva je pouze o soutěž níže (družstvo by mohlo
být bráno jako první sestupující, pokud by jich nebyl vyšší počet) místo o
dvě soutěže, jak předepisuje Soutěžní řád.

Viz. www.rsstblansko.cz /dokumenty/zpravodaje

2. Pravidla ČAST pro konání soutěží ze dne 22.11.2021
Viz.www.rsstblansko.cz /dokumenty/Pravidla pro konání soutěží

3.Zařazení hráče do žebříčku
Na základě rozhodnutí STK, žádosti oddílu a odehrání předepsaného počtu
zápasů v nové sezóně zařazujeme hráče do regionálního žebříčku :
Michele David, STK Zbraslavec, ELO 1335, zařazení na 101.- 150.N

Pavel Gyurgyik
předseda RSSTB

Zdenek Sedlák
přededa STK RSSTB

Zdeněk Křepela
předseda KM RSSTB

