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INFO č. 5 – 2012/2013 

 
Do soutěží svá družstva již přihlásily všechny oddíly. 

Do RP se přihlásilo 12 družstev a do RS 15 družstev (přehled v Info č.4). 

Systém soutěží v RP je jasný. 12 družstev, dvoukolově, podzim – jaro. 

V RS je zapotřebí vybrat vhodný systém. VV výbor rozhodl, že systém soutěže si vyberou samy 

oddíly na základě vyhodnocení odpovědí na dotazník.  

 

STK nabízí oddílů k výběru tři hlavní varianty. Každá má své výhody i nevýhody. 

 

Varianta č. 1: 

Jednostupňový systém 

15 družstev, každé s každým, doma – venku, dvoukolově, podzim – jaro. 

Každé družstvo odehraje 28 utkání, hráči mohou odehrát až 112 zápasů. 

 

Výhody: nejspravedlivější systém, hodně utkání, zápasů, lze zohlednit rozlosování družstev ve 

vyšších soutěžích 

Nevýhody: velké výkonnostní rozdíly, hodně utkání, zápasů 

  

Varianta č. 2A+2B: 

Dvoustupňový systém 

1. Stupeň: 15 družstev, jednokolově, každé s každým, podzim 

 Každé družstvo odehraje 14 utkání, hráči mohou odehrát až 56 zápasů. 

2. Stupeň: rozdělení do dvou soutěží. O 1. - 8. místo a o 9. - 15. místo na základě umístění v 1. 

stupni soutěže 

Varianta 2A: 2. stupeň, jednokolově, každý s každým 

Každé družstvo odehraje 7 (6) utkání, hráči mohou odehrát 28 (24) zápasů 

Varianta 2B: 2. stupeň, dvoukolově, každý s každým, doma - venku 

Každé družstvo odehraje 14 (12) utkání, hráči mohou odehrát 56 (48) zápasů 

 

Výhody:  Ve 2 stupni dojde k rozdělení družstev podle výkonnosti.  

Nevýhody: Ve 2. stupni nelze zohlednit rozlosování jiných družstev oddílu! 

Podle varianty i počet zápasů. 2A méně, 2 B více, stehně jako u varianty č. 1.  

 

Varianta č. 3A 

Dvoustupňový, jednokolový systém 

1. Stupeň rozdělit do dvou soutěží po 8 a 7 družstvech. Odehrát jednokolově. 

2. Stupeň družstva na 1. - 4. místě, skupinu o 1. – 8. Místo, družstva na 5. – 8. místě skupinu o 

9. – 15. místo., odehrát jednokolově 

Výhody:  Ve 2 stupni dojde k rozdělení družstev podle výkonnosti.  

Nevýhody: Vůbec nelze zohlednit rozlosování jiných družstev oddílu! Málo utkání. 

 

Varianta č. 3B 

Dvoustupňový, dvoukolový systém 

1. Stupeň rozdělit do dvou soutěží po 8 a 7 družstvech. Odehrát dvoukolově 

2. Stupeň družstva na 1. - 4. místě, skupinu o 1. – 8. Místo, družstva na 5. – 8. místě skupinu o 

9. – 15. místo., odehrát dvoukolově 

Výhody:  Ve 2 stupni dojde k rozdělení družstev podle výkonnosti.  

Nevýhody: Vůbec nelze zohlednit rozlosování jiných družstev oddílu! Hodně utkání. 
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Žádám zástupce oddílů RS , aby obratem odpověděli, jakou variantu jejich oddíl požaduje! 

Každé družstvo má jeden „hlas“! 

1. CSVČ Havířov 

2. Sokol Dětmarovice 

3. Sokol Záblatí 

4. TJ Bohumín 

5. KLUBsten Karviná C+D 

6. SKST Baník Havířov 

7. Sokol Rychvald 

8. Sokol Chotěbuz 

9. SKST Český Těšín 

10. SK Slávie Orlová D+E 

11. Baník ČSA Karviná  

12. T3 TT Těrlicko 

13. TTC Siko Orlová 

 

Máte-li jiné návrhy, navrhněte! 

 

V případě nejednoznačného výsledku si STK vyhrazuje právo konečného rozhodnutí.! 

 

 

 

Oddíl TJ SK Slávie Orlová zaslal vyplněný tiskopis ke schválení hrací místnosti. 

 

 

 

 

 

 Bednář Otakar 

 ......................................... 
 Předseda STK RSST Karviná 

 

 


