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1. Výsledky jednání disciplinární komise ze dne 23.3.2022 

Disciplinární komise (dále DK) projednala skutečnosti týkající se zjištěných závad při kontrole 

utkání závěrečných kol v soutěži KS2 skupina C, konkrétně utkání Rakvice A – Mikulov A  

a zápisu o utkání Rakvice A – Strážnice B. 

Výsledky z jednání DK: 

- utkání Rakvice A – Mikulov A se v době návštěvy komisaře nehrálo – v souladu se  

SŘ čl. 112 je utkání oběma soupeřům kontumováno a uložena pořádková pokuta  

ve výši 2500 Kč, dále viz pokuty 

- vedoucí družstva Rakvice A Vítězslav Vala byl přistižen komisařem Pavlem Halasem 

při pořizování druhého zápisu z dopoledního utkání družstev TJ Sokol Rakvice A 

s družstvem TJ Jiskra Strážnice B s různými výsledky a napodobení podpisu vedoucího 

hostujícího družstva - v souladu s Disciplinárním řádem čl. 609.02 ukládá DK  

oddílu TJ Sokol Rakvice peněžitou pokutu ve výši 7 500,-Kč, dále viz pokuty. 

Dále v souladu s disciplinárním řádem čl. 604.02 písmeno f), čl. 610 a čl. 611.02, 

s přihlédnutím k čl. 613 písm. f) se vylučuje družstvo TJ Sokol Rakvice A  

ze soutěže KS II a přeřazuje se o 2 soutěžní třídy níže, za falšování zápisu o utkání a 

pokus ovlivnit regulérnost soutěže. 

 

2. Námitka proti hodnocení soutěží ve zprávě č. 18 

Sokol Rousínovec podal námitku proti hodnocení soutěží – sestupů v krajských soutěžích druhé 

třídy – ve zprávě č. 18, bod 2. 

V této námitce rozporuje výše zmíněné hodnocení soutěží se zněním rozpisu soutěží JmSST: 

a požaduje dle tohoto znění sehrání kvalifikace o účast v soutěži KS2 pro družstva na 10. a vyšších 

místech. 

Výkonný výbor JmSST na své online schůzi konstatoval, že ačkoli byl smysl tohoto ustanovení jiný, 

než je vykládáno, je jeho formulace taková, že výklad Sokola Rousínovec může být pokládán za 

oprávněný. 

Z tohoto důvodu se rozhodl VV JmSST námitce Sokola Rousínovec vyhovět.  

Znamená to následující: 

- bude vypsána kvalifikace o účast v soutěži KS2 pro sezónu 2022-23 

- Sokolu Rousínovec bude vrácen vklad, zaplacený při podání námitky 

 

KS II. třídy: - postup: družstva na 1. místech postoupí přímo do KS I. třídy, v závislosti na 

výsledcích vyšších soutěží mohou družstva na 2. místě postoupit do kvalifikace o postup do KS 

1. třídy;  

- sestup: nejméně družstva na 11. místech sestupují do příslušné regionální soutěže, družstva na 

10. místech (dle výsledků vyšších soutěží i na vyšších místech) sehrají kvalifikaci o právu startu 

v KS 2. třídy v následující sezóně. 
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3. Kvalifikace o účast v soutěži KS2 pro sezónu 2022-23 

Kvalifikace se zúčastní přihlášená družstva na 8., 9. a 10. místech ve skupinách A, B, C krajské 

soutěže druhé třídy.  

Kvalifikace se uskuteční dne 9.4.2022 v hale Moravské Slávie Brno, Vojtova 12 

Družstva, která se mohou přihlásit do kvalifikace:  

TJ Vážany nad Litavou A, TJ Sokol Rousínovec A, KST Sokol Znojmo-Orel Únanov E,  

KST Dragon Vyškov B, TTC Koral Tišnov B, TJ Mokrá-Horákov B, TJ Sokol Kobylí B,  

STP Mikulov A, TJ Sokol Lanžhot C. 

Přihlášky do kvalifikace: - e-mailem na adresu stk@kamp.cz do 23:59 hodin dne 31.3.2022 

Hodnocení výsledků: právo startu v KS2 pro sezónu 2022-23 získají tři nejlépe umístěná 

družstva, družstva umístěná na dalších místech a nepřihlášená družstva z 8., 9. a 10. míst soutěže 

KS2 sestupují do příslušné regionální soutěže, družstva na 4. místě a dále dle pořadí jsou 

náhradníky v případě nenaplnění soutěže KS2 

Systém soutěže bude určen dle počtu přihlášených družstev takto: 

A) 1-3 přihlášená družstva – kvalifikace se nehraje, přihlášená družstva získají právo účasti 

v soutěži KS2 pro následující sezónu 

B) 4 přihlášená družstva – skupinový systém, každý s každým dle Bergerovy tabulky, 

utkání (2 čtyřhry, 16 dvouher) do dosažení desátého bodu jedním z družstev nebo remízy, tři 

nejlépe umístěná družstva získají právo účasti v soutěži KS2 pro následující sezónu 

C) 5 až 8 přihlášených družstev – vylučovací systém (pavouk), utkání (1 čtyřhra, 16 dvouher) do 

dosažení devátého bodu jedním z družstev. Nasazení a nalosování/umístění družstev do pavouka 

bude provedeno dle těchto pravidel: 

1.) pořadí pro nasazení družstev bude stanoveno dle koeficientu (počet dosažených bodů 

v sezóně/počet utkání v sezóně), družstva na 1. a 2. místě budou umístěna na 1. a 8. místo 

v pavouku, družstva na 3. a 4. místě pak nalosována/umístěna na 4. a 5. místo v pavouku, 

ostatní družstva budou nalosována/umístěna na zbývající místa v pavouku, vše za 

dodržení podmínek v bodech 2.) a 3.) 

2.) družstva ze stejné skupiny umístěná na 8. a 9. místech budou umístěna do opačné 

poloviny pavouka 

3.) bude-li to možné, tak družstva se stejné skupiny na sebe nenarazí v prvním kole 

4.) vítězové semifinále a vítěz vzájemného utkání poražených semifinalistů získávají 

právo startu v KS2 pro další sezónu, poražený z tohoto utkání je prvním náhradníkem, 

pořadí dalších náhradníků z přihlášených družstev dle tabulky uvedené v bodě C) 1.)   

D) 9 přihlášených družstev – systém stejný jako v bodě C, dvě nejhůře umístěná družstva 

v pořadí dle bodu C) 1.) spolu sehrají předkolo  

 

Podrobný rozpis soutěže bude uveřejněn po uzávěrce přihlášek. 

 

VV JmSST je nucen přistoupit k tomuto postupu, neboť po sezónách, kdy se jedna nedohrála do 

konce, druhá se pak prakticky nehrála vůbec. V důsledku toho vznikly značné disproporce 

v počtu družstev v jednotlivých třídách, a právě dobíhající sezóna tím byla dosti poznamenaná. 

Je tedy více než žádoucí stabilizovat počty družstev v soutěžích „do normálních kolejí“, tedy na 

počty družstev v jednotlivých třídách na 12-24-36. 

 

4. Pokuty 

STP Mikulov A – porušení povinností účastníka soutěže    2500 Kč 

Splatnost pokuty: 1.4.2022 

Sokol Rakvice A – porušení povinností účastníka soutěže    2500 Kč 

Splatnost pokuty: 1.4.2022 

Sokol Rakvice A – disciplinární provinění, hrubé porušení řádů   7500 Kč 

Splatnost pokuty: 10.4.2022 

mailto:stk@kamp.cz
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5. Akce JmSST a v kraji 

 

26.3.2022  KP družstev starší žactvo (U15)   Lanžhot 

27.3.2022  KP družstev dorost (U19)    Lanžhot 

27.3.2022  BTM JmSST nejmladší žactvo (U11)  Hodonín 

  2.4.2022  Kvalifikace o účast v KS1    Únanov 

2.-3.4.2022  27. a 28. kolo divize mužů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Halas    Roman Klecker   Richard Brhel  

STK JmSST    KR JmSST    předseda JmSST 


