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1. Krajské soutěže dospělých 

Výsledky odehraných utkání 11. a 12. kola byly schváleny. 

Na základě karanténních opatření 2 hráčů základu domácího družstva bylo odloženo utkání 

soutěže divize mužů LVA A – Ivančice A.  

Na základě karanténních opatření 3 hráčů základu hostujícího družstva byla odložena utkání 

divize mužů Klobouky A – Vyškov A,  Zbraslavec A – Vyškov A. 

Termín pro sehrání utkání odložených z karanténních důvodů je nutno sehrát do 19.12.2021         

(v naprosto výjimečných případech do 24.12.). 

Nedostatky v soutěžích:  

K utkání KS 2. třídy Svatobořice A-Velešovice A se nedostavilo hostující družstvo.  

Dle článku 334.01 Soutěžního řádu se v obou případech družstvo Velešovice A trestá ztrátou 

bodů celého utkání.  

Družstvo Velešovice A požádalo o odklad utkání z karanténních důvodů, doložilo 1 odpovídající 

potvrzení (hráč základu družstva), ve druhém případě odmítl lékař, který karanténu nařídil, 

potvrzení vystavit. O nedostavení se k utkání byli soupeř i STK informováni. 

Na základě výše uvedených skutečností upouští STK v tomto případě od finančního postihu. 

 

2. Rozhodnutí VV JmSST - míčky 

Dne 31.12.2021 a během prvních šesti měsíců roku 2022 končí platnost schválení ITTF pro 

některé míčky. Patří k nim i oblíbené míčky Xushaofa. 

VV JmSST tímto povoluje pro jím řízené soutěže používat míčky, kterým končí platnost 

schválení ITTF během probíhající sezóny, až do 30.6.2022. 

Seznam schválených míčků s vyznačením konce platnosti naleznete v příloze 

 

3. Výplata odměn dle výsledků BTM a za účast na KP 

Oddílům, které zaslaly fakturu dle dispozic ve zprávě č. 10 byly faktury 1.12.2021 proplaceny. 

Oddíly, které tak doposud neučinily, žádáme o zaslání faktur co nejdříve. 

 

4. Akce JmSST a v kraji 

12.-12.12.2021 13. a 14. kolo krajských soutěží 

18.12.2021  15. kolo krajských soutěží 
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