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1. Krajské soutěže družstev
Výsledky všech utkání byly schváleny.
Komise STK posoudila žádost družstva STP Mikulov A o odklad utkání 1. a 2. kola soutěží.
Družstvo splnilo všechny podmínky stanovené rozpisem soutěží, komise STK odklad obou
utkání povolila.
Nedostatky v soutěžích:
- k utkání 1. kola KS2B Zbraslavec B- Mokrá B se po omluvě soupeři i vedoucímu
soutěží nedostavilo hostující družstvo. Dle článku 334.01 Soutěžního řádu se družstvo
Mokrá B trestá ztrátou bodů celého utkání a pořádkovou pokutou. Dále viz pokuty.

2. Změna v rozpisu soutěží.
Výkonný výbor schválil drobné upřesnění Rozpisu soutěží JmSST 2018-19.
Jde o úpravu článku 12. (změna červeně):
12. Rozhodčí
Pořádající oddíl je povinen zajistit včas kvalifikovaného rozhodčího, který má platnou licenci a je
na evidenčním seznamu oddílů ČAST. Tento kvalifikovaný rozhodčí je tímto delegován JmSST k
řízení utkání se všemi právy a povinnostmi. V zápise o utkání musí být uvedeno jeho jméno,
příjmení a platná licence.
Vrchní rozhodčí může nastoupit v utkání jako hráč. V případě, že vrchní rozhodčí nastoupí v utkání
jako hráč, pozbývá tímto delegaci JmSST se všemi právy k tomu příslušejícími, tuto skutečnost je
nutné toto zapsat do poznámky v zápisu o utkání s uvedením okamžiku, kdy k tomuto došlo.
Vrchním rozhodčím jednoho utkání nemůže být hráč, který souběžně hraje v jiném utkání.

3. Pokuty
CEMO Mokrá B – nedostavení se k utkání - s omluvou – 1. případ

400,- Kč

Splatnost pokuty – 18.10.2018

4. Doškolení rozhodčích licence K
Případní zájemci o mimořádný termín doškolení mohou kontaktovat Romana Kleckera
na e-mailu klecker@email.cz.
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5. Akce JmSST a v kraji
6.10.2018
6.10.2018
7.10.2018
3.11.2018
3.11.2018
4.11.2018
17.11.2018
18.11.2018
19.11.2017

Pavel Halas
STK JmSST

BTM B nejmladší žactvo
BTM B dorost + starší žactvo
BTM B mladší žactvo
BTM B nejmladší žactvo
BTM B dorost + starší žactvo
BTM B mladší žactvo
BTM A dorost
BTM A starší žactvo
BTM ČR starší žactvo

Roman Klecker
KR JmSST

Dubňany
Strážnice
Strážnice
Vyškov
Brno
Brno
Hustopeče
Hustopeče
Hustopeče

Richard Brhel
předseda JmSST
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