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1. Krajské soutěže družstev
Výsledky sehraných utkání 1. a 2. kola soutěží byly schváleny.
V utkání krajské soutěže 1. třídy Oltec A – Bystrc B došlo k situaci, kdy hostující hráč
nenastoupil k zápasu do 5 minut po vyhlášení. Vrchní rozhodčí poté zápas kontumoval.
Hostujícímu družstvu poté umožnil zapsat svoji námitku do přílohy k ZOU, svoje vyjádření
k situaci zapsal do ZOU na STISu.
Komise STK ve spolupráci s KR hodnotí situaci takto:
- vrchní rozhodčí postupoval správně, když poté, co hostující hráč po 5 minutách od
vyhlášení nenastoupil k zápasu tento zápas kontumoval ve prospěch soupeře
- správně též umožnil zapsat vedoucímu hostujícího družstva námitku do přílohy k ZOU
- nesprávný postup zvolil, když svoje vyjádření nepřipojil k této příloze, ale svoje
vyjádření zapsal pouze v elektronické formě.
K námitce hostujícího družstva: - v Pravidlech ani Soutěžním řádu není uvedena povinnost
vrchního rozhodčího mít kalibrované měřící zařízení (fakticky by námitka mohla mít
opodstatnění, pokud by šlo o prodlevu v řádu desetin sekundy či 1-2 sekund nikoli v řádu minut).
Námitka se tímto zamítá.
Dále platí, dle Pravidel ST, článku 3.3.3.2 Proti rozhodnutí příslušného rozhodčího ve skutkové
otázce ani proti rozhodnutí vrchního rozhodčího o výkladu pravidel nebo předpisů nelze podávat
námitky.
Upozorňujeme navíc, že v případě jakýchkoli protestů družstev, jsou tyto připomínky a stížnosti
uvedeny v Příloze Zápisu o utkání, ke které se musí VR vyjádřit, podepsat a pořádající oddíl
pošle Přílohu řídícímu svazu.
Políčko Připomínky VR k utkání v ZOU a v Registru ČÁST slouží např. na uvedení dohody
družstev o VR, o sehrání utkání i po čekací době, přítomnosti Komisaře či Dopingové kontroly.
Divize žen
Soutěž bude odehrána dvoukolově, po dohodě s vedoucími družstev turnajovým systémem,
v halách se 4 stoly, 2 utkání hraná současně.
Pořadatelé turnajů:
3.10.2020
Vranovice
31.10.2020 Vyškov
14.11.2020 Břeclav
12.12.2020 Sokol Brno I 23.1.2021
Mikulov
27.2.2020
MS Brno
Časový pořad utkání je uveřejněn na STISu.
2. Školení a semináře
Proběhlo školení rozhodčích licence K 6.9.2020 v Hodoníně a Velkých Pavlovicích. Z celkového
počtu 50 účastníků školení úspěšně absolvovalo 48 nových rozhodčích.
Dále proběhlo celkem 6 seminářů pro rozhodčí licence K, kterých se zúčastnilo a svoje znalosti
rozšířilo a potvrdilo celkem 43 rozhodčích. Licence jim byla prodloužena do 30.9.2023.
Celkem 20 rozhodčích, kterým licence vyprší 31.10.2020 se seminářů nezúčastnilo.
Dobu platnosti licence si můžete ověřit v Registru ČAST v menu Přehledy – Rozhodčí a
vyfiltrováním - svaz JmSST, licence – K.
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Ve dnech 3.-6.9.2020 proběhlo ve Vyškově školení trenérů licence C. Školení absolvovalo
úspěšně 18 nových trenérů, doškolení se zúčastnilo 8 trenérů, jimž byla prodloužena licence do
30.6.2026.
3. Akce JmSST a v kraji
26.9.2020
BTM nejmladšího žactva
26.9.2020
BTM staršího žactva a dorostu
27.9.2020
BTM mladšího žactva
3.-.4.10.2020
3. a 4. kolo krajských soutěží družstev

Dubňany
Strážnice
Strážnice

Pavel Halas
STK JmSST

Richard Brhel
předseda JmSST

Roman Klecker
KR JmSST
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