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1. Zařazení do žebříčku mužů (ke dni 20.10.2022) 

Po odehrání minimálně 12 dvouher: 

Burylov Vladimir  TTC MS Brno  STR 2040  kraj muži 12N 

Rehotun Oleg   TTC MS Brno  STR 1984  kraj muži 19N 

Smejkal Martin  Orel Silůvky  STR 1828  kraj muži 71-80N 

Čikl Martin   SK Slatina  STR 1770  kraj muži 111-120N 

Plotěný Michal  SK Slatina  STR 1697  kraj muži 171-180N 

 

 

2. Krajské soutěže družstev 

Výsledky utkání 3. a 4. kola soutěží mužů a 1.-3. kola divize žen byly schváleny. 

Nedostatky:  

K utkání KS1 Řeznovice B – Ratíškovice A se nedostavilo hostující družstvo (s omluvou soupeři 

i STK). Družstvo Ratíškovice A se v souladu s čl. 334.01 SŘ trestá ztrátou bodů celého utkání a 

pořádkovou pokutou. Dále viz pokuty. 

Zápisy o utkání a fotografie z utkání nezaslalo ve stanovené lhůtě družstvo Silůvky B. Dále viz 

pokuty. 

 

O odklad utkání Moravský Krumlov A – Vysočany A požádalo družstvo Moravský Krumlov A 

dne 11.10.2022. Vzhledem k tomu, že nebyla dodržena lhůta, stanovená v rozpisu soutěží, nebyl 

odklad utkání komisí STK schválen. Utkání bylo odehráno během hracího víkendu. 

 

Upozornění: v divizi mužů je třeba online zápisy vyplňovat průběžně, v některých zápisech došlo 

k tomu, že výsledky nebyly cca hodinu zadávány, poté hromadně doplněny. Stalo se to v 

utkáních, kdy vrchní rozhodčí působil zároveň jako hráč. Doporučujeme všem družstvům v divizi 

mužů, aby utkání řídil „nehrající“ rozhodčí, který se může plně věnovat správnému vyplňování 

online zápisu o utkání. 

 

Informace - střídání v souběžně hraných utkáních. 

Během hracího víkendu byl položen tento dotaz: hráč nastoupí za družstvo A ve čtyřhře, nebude 

nahlášen za toto družstvo do dvouher, do dvouher bude nahlášen v základní sestavě v souběžně 

hraném utkání za družstvo B. Dotaz zní – může tento hráč odstoupit z utkání, kde hraje za 

družstvo B a jít střídat do prvního utkání (za družstvo A)? 

Odpověď zní: NEMŮŽE 

V SŘ, článku 331.04 je toto ustanovení: 

Hráč, který byl nahlášen v sestavě pouze na čtyřhru, může do dvouher v utkání střídat, pokud 

mezi tím nenastoupil za jiné družstvo. 
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3. Pokuty 

SK Baník Ratíškovice A – nedostavení se k utkání (s omluvou) – 1. případ 1500 Kč 

Splatnost 31.10.2022 

Orel jednota Silůvky B  – nezaslání 2 x ZOU a fotografií v termínu – 1. případ   200 Kč 

Splatnost 31.10.2022 

 

4. Akce JmSST a v kraji 

29.-30.10.2022 5. a 6. kolo krajských soutěží družstev 

5.11.2022  BTM B mladšího žactva - U13   Rájec 

5.11.2022  BTM B dorostu - U17+U19    Brno 

6.11.2022  BTM B nejmladšího žactva - U11   Rájec 

6.11.2022  BTM B staršího žactva - U15   Brno 

12.-13.11.2022 7. a 8. kolo krajských soutěží družstev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Halas    Roman Klecker   Richard Brhel  

STK JmSST    KR JmSST    předseda JmSST 


