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1. Zařazení do žebříčku mužů 

Hřebačka Tomáš Sokol Kobylí    211-220N  po odehrání 13 dvouher  

 

 

2. Krajské soutěže družstev 

Všechny výsledky 15. a 16. kola soutěží byly schváleny. 

Nedostatky: 

- k utkání 15. kola divize mužů KST Sokol Znojmo-Orel Únanov B – TJ Jiskra Strážnice A se 

nedostavilo hostující družstvo. Vedoucí soutěží i soupeř byli předem informováni. Dle článku 

334.01 Soutěžního řádu se družstvo Strážnice A trestá ztrátou bodů celého utkání a pořádkovou 

pokutou. Dále viz pokuty 

Na fotografiích z utkání Lanžhot C – Rousínovec A a Lanžhot C – Řeznovice C chybí vrchní 

rozhodčí utkání. Dále viz pokuty. 

Sokol Hodonín A nezadal v termínu ZOU na internetu. Zadáno vedoucím soutěží. Dále viz 

pokuty. 

 

Play-off divize mužů: 

Obě kola se hrají na 2 vítězná utkání (1 čtyřhra na začátku, 16 dvouher do dosažení 9. bodu 

jedním z družstev). 

1. kolo  hrají družstva na 1.-.4. místě po základní části dle klíče 1-4, 2-3  

Termíny So 28.3.2020 So 4.4.2020, případné třetí utkání Ne 5.4.2020 

Družstva na 1. a 2. místě po základní části sdělí svoji volbu, zdali budou hrát první utkání doma 

nebo venku do 24.3.2020 vedoucímu soutěží, případné třetí utkání se hraje na stolech lépe 

postaveného družstva po základní části. 

Začátky utkání dle sobotních hracích časů domácích družstev, v neděli začátek 10:00. 

V případě dohody družstev je možno termíny změnit, ale 3. utkání musí být odehráno 

nejpozději 5.4.2020. 

2. kolo  hrají vítězná družstva z 1. kola  

Termíny So 11.4.2020 So 18.4.2020, případné třetí utkání Ne 19.4.2020 

Družstva lépe umístěné po základní části sdělí svoji volbu, zdali budou hrát první utkání doma 

nebo venku do 7.4.2020 vedoucímu soutěží, případné třetí utkání se hraje na stolech lépe 

postaveného družstva po základní části. 

Začátky utkání dle sobotních hracích časů domácích družstev, v neděli začátek 10:00 

V případě dohody družstev je možno termíny změnit, ale 3. utkání musí být odehráno 

nejpozději 19.4.2020. 

Kvalifikace o 3. ligu (hraje poražený finalista) začíná již o víkendu 25.-26.4.2020. 
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3. Pokuty 

TJ Jiskra Strážnice A – nedostavení se k utkání s omluvou - 1.případ    400 Kč  

Splatnost pokuty 25.2.2020 

Sokol Lanžhot C – 2 x nepřítomnost vrchního rozhodčího - 1.případ    200 Kč  

Splatnost pokuty 25.2.2020 

Sokol Hodonín A – 2 x nezadán výsledek utkání v termínu do 2 dnů - 2.případ   200 Kč  

Splatnost pokuty 25.2.2020 

 

 

 

4. Akce JmSST a v kraji  

8.-9.2.2020  15. a 16. kolo krajských soutěží 

16.2.2020  Seminář pro trenéry všech licencí   Hodonín 

29.2.2020  BTM B nejmladší žactvo    Hustopeče 

29.2.2020  KP starší žactvo     Strážnice 

1.3.2020  ŽT dorostu      Hodonín 

28.3.-19.4.2020 Play-off divize mužů 

3.-5.4.2020  Školení a seminář trenérů licence C   Vyškov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Halas    Libor Svoboda   Richard Brhel  

STK JmSST    KM JmSST    předseda JmSST  


