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1. Krajské soutěže družstev 

 

Všechny výsledky 1. kola soutěží byly schváleny. 

K dnešnímu dni nezadán do STISu výsledek KS1 1. třídy Sokol Hodonín A – SPIN Lednice A. 

Dále viz pokuty. 

 

Nedostatky v zápisech o utkání (ZOU): 

- Upozorňujeme na povinnost vedoucích družstev podepsat ZOU (čl. 337 SŘ), pokud je 

vedoucí družstva (uvedený ve STISu) na utkání přítomen, je jeho povinností podepsat 

ZOU. Pokud není na utkání přítomen, podepisuje ZOU jeho zástupce – přítomný 

dospělý člen družstva. Je nepřípustné, aby ZOU podepisovali neplnoletí hráči družstva. 

Podpis ZOU neplnoletým hráčem bude hodnoceno jako závažný nedostatek (nastoupení 

k utkání bez předepsaných náležitostí) a podle toho sankcionováno.  

- U podpisu každého vedoucího družstva v ZOU musí být čitelně uvedeno i jeho jméno a 

příjmení. 

- Střídání se v ZOU vyznačuje písmenem S před řádkem, na němž dochází ke střídání 

hráče. 

- Při vyplňování ZOU na STISu je nutno vyplnit jméno rozhodčího i vedoucích družstev 

dle skutečnosti – tak jak jsou uvedeny v ZOU (nikoli ponechat předvyplněné údaje o 

vedoucích družstev). 

 

2. Pokuty 

Sokol Hodonín - nevyplnění ZOU na internetu – více než 2 dny - 1. případ  100 Kč 

Splatnost pokuty 17.10.2019 

 

3. Akce JmSST a v kraji  

5.10.2019  BTM B nejmladší žactvo    Hodonín 

5.10.2019  BTM B starší žactvo a dorost    Strážnice 

6.10.2019  BTM B mladší žactvo    Hodonín 

12. a 13.10.2019 2. a 3. kolo krajských soutěží 

26. a 27.10.2019 4. a 5. kolo krajských soutěží 

2.11.2019  BTM B nejmladší žactvo    Dubňany 

2.11.2019  BTM B starší žactvo a dorost    Rájec-Jestřebí 

3.11.2019  BTM B mladší žactvo    Rájec-Jestřebí 

9. a 10.11.2019 6. a 7. kolo krajských soutěží 

16.11.2019  BTM A dorost      Hustopeče 

17.11.2019  BTM A starší žactvo     Hustopeče 

 

 

Pavel Halas    Libor Svoboda   Richard Brhel  

STK JmSST    KM JmSST    předseda JmSST  


