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Ročník 2015/2016 – Brno 25. února 2016

XVI. ročník městské soutěže družstev neregistrovaných hráčů ve stolním tenisu

1. Po první polovině XVI. ročníku soutěží BREST obsadilo vedoucí pozici v 1. lize soutěže mužů
družstvo Povodí Moravy, v 2. lize Orel Bohunice „A“, ve 3. lize Bosonohy „B“, ve 4. lize Mikyn
team „A“, v 5.-7. lize Gullivers Brno „B“, „C“ a „D“, v soutěži žen družstvo CONSTRA s r.o.. Do
skupiny o 1.-8. místo v soutěži smíšených družstev postoupila ze skupin A a B družstva: VUT „B“,
Orel KP, ABB „C“, PROJASTR, Orel ANJU,  GAKRY, ABBÍČKO, S-team. 

2. Výbor  BREST  zve všechny své členy  na  turnaj jednotlivců a čtyřher,  který se bude konat
v sobotu 2. dubna 2016 v herně Moravské Slavie na Vojtové 12. Propozice  obdrželi vedoucí
všech družstev.  Přihlášky je nutno zaslat  do 25. března 2016 předsedovi STK Luďku Vodicovi
(LVODICA@SEZNAM.CZ).  Vyhlášení  výsledků   bude  provedeno  po  skončení  turnaje  na
společném večírku, v restauraci „U hovězího pupku“ na Vídeňské 55.

V  průběhu  turnaje  se  (cca  v  11.30-12.00  hod.)  uskuteční  Valná  hromada  spolku  BREST  se
zprávami o činnosti,  hospodaření organizace a volbou  nového výboru.  Srdečně zveme všechny
hráče a vyzýváme je k návrhům kandidátů pro volbu nového výboru.

3. Ve dnech 22. - 23. dubna 2016 se koná v Hradci Králové republikové finále „O putovní pohár
Čech, Moravy a Slezska v rekreačním stolním tenisu“. Jižní Moravu budou zastupovat družstva
BREST, která se nominovala nejlepším umístěním v soutěžích minulého ročníku dle pravidel, která
jsou součástí našeho Soutěžního řádu, a MLST Znojmo.

4. Zveme všechny své členy na  16. ročník turnaje losovaných smíšených družstev -  Memoriál
Dušana Jindřicha - dne 14. května 2016   v herně Moravské Slavie. Propozice obdrží vedoucí
všech družstev.

5. Předseda výboru BREST děkuje členkám výboru S. Hrdličkové a Z. Křížové za obětavou práci
na nutné aktualizaci seznamu členů BREST pro Českou unii sportu (ČUS) v časové tísni. Dodržení
termínu odevzdání  seznamu členské základny bylo jednou z  podmínek pro udělení  případných
dotací. 

6.  Pojistná smlouva  pro členy BREST platí  u pojišťovny  VZP a. s. přes Českou unii  sportu,
nikoliv u Kooperativy, jak platilo dosud.
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