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1. Zařazení do žebříčku mužů  

Po odehrání minimálně 12 dvouher: 

Forman Libor  Sokol Znojmo-Orel Únanov STR 1916  kraj muži 21-30N 

Kurka Milan  TJ Mikulčice   STR 1699  kraj muži 171-180N 

Paciorek Roman TTC Koral Tišnov  STR 1571  kraj muži 291-300N 

 

2. Krajské soutěže družstev 

Výsledky utkání 9. a 10. kola soutěží mužů byly schváleny. 

Nedostatky:  
- Výsledky utkání 9. a 10. kola KST LVA B nenahlásilo družstvo ve stanovené lhůtě. Výsledek 

utkání byl společně se zápisem zaslán v pondělí dopoledne. Dále viz pokuty. 

- Na fotografiích z některých utkání není přítomen vrchní rozhodčí, v utkání však nastoupil 

jako hráč. Připomínáme ustanovení rozpisu soutěží k fotografiím: 

 

 
 

- Byly hlášeny problémy s dokončením online zápisu (nešlo potvrdit zápis jednomu nebo 

více účastníkům, také zmizely údaje v hlavičce a nešly vyplnit) – problémy vyřešilo nové 

přihlášení se rozhodčího do Registru (případně odhlášení se a nové přihlášení). 

Pravděpodobně došlo k přerušení spojení a k odhlášení rozhodčího. 

Správce registru v odpovědi na dotaz ohledně těchto problémů také doporučuje při 

ukládání hlavičky (1. strany) online zápisu nejprve použít tlačítko „Uložit změny“ a až 

po uložení použít tlačítko „Uložit a pokračovat“. Pokud stisknete pouze „Uložit a 

pokračovat“ může v případě vyššího zatížení serveru dojít k tomu, že se údaje hlavičky 

nezapíší na sever, což by při doporučeném postupu stát nemělo. 

 

 
 

Taktéž je doporučeno při zadávání výsledků jednotlivých setů používat tlačítko „Uložit 

změny“, čímž si vynutíte zápis údajů na server. 
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3. Termíny nadstavby (play-off, play-down) 

Po konzultacích STK a KM a s ohledem na termínovou listinu jsou stanoveny tyto termíny: 

1. kolo: 1. utkání 2.4.2023, 2. utkání 15.4.2023, případné 3. utkání 16.4.2023 

2. kolo: 1. utkání 29.4.2023, 2. utkání 13.5.2023, případné 3. utkání 14.5.2023 

 

V případě dohody obou soupeřů je možno odehrát případné 3. utkání o dalším víkendu, 

tj. 1. kolo 22.-23.4.2023 a 2. kolo 20.-21.5.2023. 

Tuto změnu musí obě družstva potvrdit e-mailem vedoucímu soutěží, a to nejpozději do 12:00 

30.3.2023 pro 1. kolo a nejpozději do 12:00 26.4.2023 pro 2. kolo. V těchto termínech je také 

možnost zaslat vedoucímu soutěží oznámení o odstoupení z daného kola, případně celé 

nadstavby. 

Družstvo, jehož hráč, který v základní části soutěže za družstvo nastoupil alespoň v 25% utkání, 

se účastní v termínu utkání play-off/play-out MČR mládeže, má v termínu 15.-16.4.2023 právo 

na odklad utkání (pokud se se soupeřem nedohodne na předehrání utkání, což STK preferuje). 

Každé utkání je možné po dohodě obou soupeřů (a potvrzení obou stran e-mailem vedoucímu 

soutěží) předehrát v dohodnutém termínu. 

4. Pokuty 

KST LVA B – 2 x nenahlášení výsledku ve stanovené lhůtě – 1. případ    200 Kč 

Splatnost 14.12.2022 

 

5. Akce JmSST a v kraji 

10.12.2022  11. kolo krajských soutěží družstev 

    7.1.2023  12. kolo krajských soutěží družstev 

  21.1.2023  BTM ČR nejmladšího žactva - U11   Valtice 

21.-22.1.2023  13. a 14. kolo krajských soutěží družstev 

  28.1.2023  BTM B nejmladšího žactva - U11   Strážnice 

  28.1.2023  KP staršího žactva - U15    Hodonín 

  28.1.2023  KP dospělí      Brno 

  29.1.2023  KP mladšího žactva - U13    Strážnice 

  29.1.2023  KP juniorů - U19     Lanžhot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Halas    Libor Svoboda   Richard Brhel  

STK JmSST    KM JmSST    předseda JmSST 


