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1. Krajské soutěže dospělých
Výsledky odehraných utkání 13., 14. a 15. kola, jakož i dohrávek byly schváleny.
2. Úprava soupisek dle článku 330.25 Soutěžního řádu
Byla provedena kontrola aktivity hráčů dle uvedeného článku, podmínku aktivity nesplnili tito
hráči:
Mišejka Lubomír ml.
Sokol Rebešovice A
DIV
Vízner Jiří
TJ Brno-Bystrc B
KS1
Pečinka Lukáš
MK Řeznovice B
KS1
Damborský Bohumil
TJ Jevišovka-Drnholec A
KS1
Spáčil Tomáš
TJ Velešovice A
KS2
Martinčík Tomáš
Sokol Brno I C
KS2
Kubina Jaromír
TJ Jiskra Strážnice B
KS2
Dyrčíková Lucie
STP Mikulov A
KS2
Oddíly upraví soupisky dle znění článku 330.25 (nejpozději do 9.1.2022):
Hráč základu družstva, který v základní části dlouhodobé mistrovské soutěže do 31.12. nehrál,
nebo hrál jen minimálně, bude na zbytek soutěže na soupisce přeřazen za hráče, kteří jsou členy
oddílu a hráče na hostování, před hráče, kteří jsou v družstvu na střídavý start.

3. Propočet postupů a sestupů na konci sezóny
Na základě situace ve 3. lize mužů, kdy je zřejmé, že do divize mužů sestoupí 3 nebo 4 družstva,
přinášíme propočet postupů a sestupů z jednotlivých soutěží podle počtu sestupujících ze 3. ligy:

Z uvedeného vyplývá, že z divize sestoupí družstva na 8. místě (možná), zcela jistě na 9. a dalších
místech. Z KS1 sestoupí zcela jistě družstva na 9.-12. místech a možná jedno družstvo z 8. míst.
Z KS2 sestoupí v horším případě družstva na 9.-11. místech, v příznivějším případě se 1 družstvo
na 9. místě udrží. Dle situace bude pro družstva umístěna na hraničních místech KS1 a KS2
vypsána kvalifikace o právo účasti v soutěži v další sezóně.
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4. Krajské přebory dospělých
Žádáme okresní svazy, aby do 9.1.2022 zaslaly seznamy nominovaných a náhradníků na KP
dospělých (Brno 22.1.2022) na e-mailovou adresu stk@kamp.cz. Po tomto datu budou nominace
zadány do Registru a následně bude spuštěno přihlašování na KP.

5. Akce JmSST a v kraji
15.-16.1.2022
12. a 13. (16. a 17.) kolo krajských soutěží
22.1.2022
BTM nejmladší žactvo (U11)
22.1.2022
KP starší žactvo (U15 )
22.1.2022
KP dospělí
23.1.2022
KP mladší žactvo (U13)
23.1.2022
KP junioři (U19)
29.-30.1.2022
14. a 15. (18. a 19.) kolo krajských soutěží
30.1.2022
BTM ČR nejmladší žactvo (U11)

Strážnice
Hodonín
Brno
Strážnice
Rájec-Jestřebí
Břeclav

Výkonný výbor JmSST přeje všem hráčům a hráčkám, rozhodčím, funkcionářům
a příznivcům pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví a
spokojenost v osobním i sportovním životě.

Pavel Halas
STK JmSST

Libor Svoboda
KM JmSST

Richard Brhel
předseda JmSST
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