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1. Krajské soutěže dospělých
Výsledky odehraných utkání 21. a 22. kola (25. a 26. kola divize) soutěží mužů byly schváleny,
kromě výsledků, jež jsou předmětem disciplinárního řízení.
V průběhu obou hracích kol bylo delegáty JmSST kontrolováno 20 utkání, ve velké většině
utkání probíhala bez závad, nicméně byly zjištěny tyto nedostatky:
1.) utkání KS1B Oltec A – Klobouky B – termín 10.3. 18:00, kontrola 18:15
Utkání se v daném termínu nehrálo, oba celky se v herně sešly v sobotu odpoledne k pořízení
fotografie a fiktivního ZOU.
Dle článku 334 Soutěžního řádu se trestají obě družstva ztrátou bodů celého utkání a pořádkovou
pokutou. Dále viz pokuty.
Vrchnímu rozhodčímu utkání (Jiří Nováček) je pozastavena činnost rozhodčího do 31.12.2022.
2.) utkání divize Rebešovice A – Klobouky A – termín 11.3. 17:30, kontrola 17:45
Utkání se v daném termínu nehrálo, nedostavení se hostujícího družstva bylo domácím celkem
oznámeno s hlášením výsledku sobotního utkání.
Dle článku 334 Soutěžního řádu se hostující družstvo trestá ztrátou bodů celého utkání a
pořádkovou pokutou. Dále viz pokuty.
3.) utkání KS2C Rakvice A – Mikulov A – termín 12.3. 15:00, kontrola 15:45
Při kontrole utkání neprobíhalo, hráči byli soustředěni mimo herní prostor, vedoucí domácího
družstva byl zastižen při vypisování fiktivního zápisu z dopoledního utkání.
Případ předán disciplinární komisi.
4.) utkání KS1B SKST Hodonín D – Jevišovka A – termín 12.3. 17:00, kontrola 17:20
V době kontroly nebylo přítomno hostující družstvo, vrchní rozhodčí informoval, že hosté
oznámili pozdní příjezd, domácí družstvo chce utkání odehrát. Při svém odjezdu delegát
zaregistroval příjezd hostujícího družstva, utkání bylo odehráno. Bez postihu.
Souběžně proběhla kontrola utkání KS2C SKST Hodonín E – Rohatec A – bez závad.
2. Postupy a sestupy v krajských soutěžích
Výsledky 3. ligy mužů o uplynulém víkendu definitivně potvrdily sestup 4 družstev v působnosti
JmSST do divize mužů.
Což v praxi znamená sestup družstev:
- divize mužů – družstva na 8.-15. místě
- krajská soutěž 1. třídy – družstva na 9.-12. místě, družstva na 8. místech sehrají
kvalifikaci o účast v soutěži pro následující sezónu
- krajská soutěž 2. třídy – družstva na 9.-11. místě
Do vyšší soutěže postupují vítězové jednotlivých skupin.
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3. Kvalifikace o účast v krajské soutěži 1. třídy v sezóně 2022-23
Účastníci: KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C, TJ Sokol Brno-Židenice A
Hraje se na 2 úplná utkání (2 čtyřhry, 16 dvouher), body za utkání: výhra 4 body, remíza 2 body,
prohra 1 bod, kontumace 0 bodů. Vítězem se stává družstvo, které získá v součtu obou utkání
více bodů za utkání/bodů/setů/míčků. Pokud by nerozhodla předcházející kritéria, bude vítěz
stanoven losem.
Termíny:
Pá 25.3.2022 18:30 Židenice A – Znojmo-Únanov C
So 2.4.2022 18:00 Znojmo-Únanov C – Židenice A

4. Ustavení disciplinární komise
Výkonný výbor JmSST ustavil pro vyšetření a vyřešení okolností v závěrečných kolech krajské
soutěže 2. třídy skupiny C disciplinární komisi ve složení:
Martin Novák, Ján Frimmer, Vladimír Švancara

5. Pokuty
KST Oltec Brno A – nenastoupení k utkání, podvod
Splatnost pokuty: 25.3.2022
Sokol Klobouky B – nenastoupení k utkání, podvod
Splatnost pokuty: 25.3.2022
Sokol Klobouky A – nenastoupení k utkání, bez oznámení řídícímu soutěží
Splatnost pokuty: 25.3.2022

3000 Kč
3000 Kč
600 Kč

6. Akce JmSST a v kraji
19.3.2022
BTM ČR dorostu (U19)
20.3.2022
BTM ČR mladšího dorostu (U17)
26.3.2022
KP družstev starší žactvo (U15)
27.3.2022
KP družstev dorost (U19)
27.3.2022
BTM JmSST nejmladší žactvo (U11)
2.-3.4.2022
27. a 28. kolo divize mužů

Hustopeče
Hustopeče
Lanžhot
Lanžhot
Hodonín

Pavel Halas
STK JmSST

Richard Brhel
předseda JmSST

Roman Klecker
KR JmSST
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