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1. Krajské soutěže dospělých 

Výsledky odehraných utkání 7. a 8. kola byly schváleny. 

Nedostatky v utkáních: 

Nenahlášení výsledků utkání v termínu (bod 16.3. Rozpisu soutěží): Bystrc B – Hlubočany B – 

dále viz pokuty 

 

 

2. Pokuty 

TJ Brno-Bystrc B – nezadání výsledku utkání – 1. případ       50 Kč 

Splatnost pokuty – vzhledem k malé částce odložena, splatná bude v případě uložení další pokuty 

spolu s touto případnou pokutou, v případě bezproblémového průběhu ve zbytku soutěže bude 

pokuta prominuta 

 

 

3. Kvóty pro krajské přebory 

 

Kategorie Mládež U13, U15, U17, U19 Dospělí 

Okres Chlapci Dívky Muži Ženy 

Blansko 1 1 5 1 

Brno-město 1 1 14 3 

Brno-venkov 1 1 7 1 

Břeclav 1 1 7 2 

Hodonín 1 1 7 4 

Vyškov 1 1 3 1 

Znojmo 1 1 3 3 

JmSST 24 8 - - 

JmSST DK 1 1 2 1 

Celkem 32 16 48 16 

 

 

4. Vyjádření VV k protiepidemickým opatřením, jejich uplatňování a k aktuální 
epidemiologické situaci 

Platná protiepidemická opatření dávají domácím družstvům dvě možnosti jejich uplatňování. 

V případě maximálně 20 účastníků je povinnost vést evidenci zúčastněných s jejich kontakty, 

bez plnění dalších podmínek. V případě nad 20 účastníků je třeba dodržovat vládou stanovené 

podmínky, podrobněji např. zde: https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-

profesionalniho-sportu/. Vždy platí, že je zakázán vstup osob s příznaky onemocnění covid-19. 

 

https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/
https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/
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V každém případě je na domácím družstvu (resp. na majiteli herny), jaké plnění podmínek bude 

vyžadovat. Hostující družstva musí tato opatření respektovat. V opačném případě se vystavují 

riziku kontumace utkání. VV JmSST proto apeluje na hostující družstva, aby si před utkáním 

zjistila u domácího družstva podmínky, které domácí družstvo vyžaduje a tyto byly z jejich strany 

respektovány a dodržovány. 

 

S ohledem na aktuální situaci, připomíná VV JmSST ustanovení z rozpisu soutěží, kdy utkání je 

možné odložit při uvalení karanténních opatření (tj. pozitivně testovaný či nařízená karanténa) 

na nejméně dva hráče/hráčky základu družstva., Proto v případě zdravotních potíží neotálejte 

s návštěvou lékaře a případným testem na covid, neboť pokud oznámíte zdravotní obtíže hráčů 

(jež nejsou potvrzeny validním testem) družstva např. 1 den před hracím termínem, je pro STK 

takřka nemožné vydat rozhodnutí o odkladu utkání.  

 

 

5. Akce JmSST a v kraji 

6.11.2021  BTM U13 (mladší žactvo)   Rájec-Jestřebí  

6.11.2021  BTM U17+U19 (dorost)   Hodonín 

7.11.2021  BTM U11 (nejmladší žactvo)  Rájec-Jestřebí  

7.11.2021  BTM U15(starší žactvo)   Hodonín 

13.-14.11.2021 9. a 10. kolo krajských soutěží 

27.-28.11.2021 11. a 12. kolo krajských soutěží 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Halas    Libor Svoboda   Richard Brhel  

STK JmSST    KM JmSST    předseda JmSST 


