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ZPRÁVA 8/2019-20 
 
 
 

1. Zařazení do žebříčku mužů 
 

Filip Bohumír  TJ Jevišovka  ELO 1423 71-80N  po přestupu z jiného regionu 
Lorenc Miroslav  TJ Jevišovka  ELO 1394 81-90N  po přestupu z jiného regionu 
Gajdošek Bronislav Sokol KORY Tvrdonice ELO 1249 141-150N  po odehrání min. 12 dvouher 
Karbula Lukáš  SK Březí  ELO 1206 161-170N  po odehrání min. 12 dvouher 
Vališ Milan  Sokol KORY Tvrdonice ELO 1064 201-250N  po odehrání min. 12 dvouher 
Juren Jaroslav  SK Březí  ELO 1032 201-250N  po odehrání min. 12 dvouher 
 
 

2. Okresní soutěže - nedostatky 
 

- Utkání 6. kola OP4 Sokol Velké Němčice C - SK Březí A: 
V utkání reklamovalo hostující družstvo několik skutečností: 
1.) vrchním rozhodčím dle ZOU Petr Sedláček, utkání po vyhlášení čtyřher řídil Václav Šafařík 
2.) vrchní rozhodčí neoznámil hostujícímu družstvu střídání v domácím družstvu 
3.) vrchní rozhodčí neumožnil hostujícímu družstvu střídání ve 3. kole dvouher 
  
Výkonný výbor zhodnotil písemná vyjádření vrchního rozhodčího a vedoucích obou družstev a zaujal 
následující stanovisko: 
ad 1.) je možné, aby vrchní rozhodčí byl v průběhu utkání nahrazen jiným rozhodčím, ale tuto skutečnost je 
nutno uvést do zápisu (ZOU) – což nebylo učiněno 
ad 2.) po skončení čtyřher a nahlášení sestav pro první kolo dvouher se dostavil další hráč domácích a 
domácí družstvo žádalo nahrazení jednoho hráče v úvodní sestavě tímto příchozím hráčem. Vrchní rozhodčí 
jim toto neumožnil a příchozího hráče uvedl do ZOU jako střídajícího ve 2. kole, kde ho vyhlásil k zápasu dle 
údajů v ZOU. 
VV hodnotí tento postup rozhodčího jako správný a v souladu se Soutěžním řádem, neboť nahlášenou 
sestavu pro 1. kolo nelze měnit. Střídání v družstvu hlásí vedoucí družstva vrchnímu rozhodčímu po prvním 
kole dvouher vždy před vyhlášením zápasu (což zde bylo s předstihem učiněno). Vrchní rozhodčí pak 
vyhlašuje hráče k jednotlivým zápasům dle údajů v ZOU, nikde v SŘ není zakotvena povinnost rozhodčího 
upozorňovat jedno družstvo na střídání v družstvu soupeře. 
ad 3.) po odehrání 2. kola dvouher žádalo hostující družstvo o střídání čtvrtého hráče sestavy ve 3. kole 
dvouher. Toto nebylo vrchním rozhodčím umožněno s vysvětlením, že je již rozepsáno 3. kolo dvouher  
a střídání není možné. Střídání bylo hostům umožněno ve 4. kole dvouher. 
Článek 316.04 SŘ praví: 
Změnu v sestavě nahlásí vedoucí družstva písemně vrchnímu rozhodčímu nejpozději před vyhlášením 
zápasu, v němž má náhradník poprvé nastoupit.  
VV konstatuje, že v tomto případě došlo k porušení SŘ, neboť hostujícímu družstvu mělo být umožněno 
vystřídat již ve 3. kole dvouher. 
Za toto porušení SŘ a za neuvedení změny vrchního rozhodčího uděluje VV domácímu družstvu pořádkovou 
pokutu. Dále viz pokuty. 
 

- Utkání 6. kola OP4 Sokol Pouzdřany B – Sokol Morkůvky A: 
Zápis o utkání nebyl ze strany domácího družstva podepsán vedoucím družstva ani jinou odpovědnou 
osobou, ZOU podepsal nezletilý hráč. Jedná se o porušení povinnosti vedoucího družstva čl. 337 písm. i) SŘ. 
Dále viz pokuty. 
 
 

3. Upozornění pro vedoucí družstev 
 

V návaznosti na výše uvedený případ znovu upozorňujeme vedoucí družstev, že dle článku 337, písm. i) je 
vedoucí družstva povinen podepsat zápis o utkání. Vedoucím družstva je osoba, uvedená v přihlášce do 
soutěže (dále jako kontaktní údaj ve STISu). Pokud není na utkání tento vedoucí družstva přítomen, přebírá 
jeho práva a povinnosti jiný přítomný dospělý člen oddílu (dle článku 337 písm a) musí být vedoucí družstva 
členem ČÁST).  
Toto by nemělo nikomu činit problém v soutěžích mužů. V soutěžích dorostu mohou k utkáním vozit družstvo 
rodiče hráčů, proto doporučujeme zaregistrovat tyto rodiče jako ostatní členy. 
Registrace ostatních členů se provádí bez fotografie a je bezplatná, oddíl zaplatí jen evidenční poplatek 30 Kč. 
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4. Pokuty 
 
Sokol Velké Němčice C  Nedostatky ve vedení utkání a ZOU   100 Kč 
Splatnost 18.11.2019 
Sokol Pouzdřany B  Nepodepsání ZOU vedoucím družstva   50 Kč 
Splatnost ihned – pokuta bude vyrovnána přeplatkem, který má Sokol Pouzdřany na účtu RSST. 
 
 

5. Termínová listina 
 
1. kolo soutěží   28.-29.9.2019 
Turnaj mládeže Břeclav  24.11.2019 
11. kolo soutěží   7.-.8.12.2019 
OP nejmladší a starší  14.12.2019 
OP dospělí   15.12.2019 
OP mladší a dorost  21.12.2019 
Štengar Cup Šitbořice  4.1.2020 
Turnaj mládeže Šitbořice 5.1.2020 
12. kolo okresních soutěží 11.-12.1.2020 
22. kolo okresních soutěží 21.-22.3.2020 
1. kolo play-off OP1 a OP2 28.-29.3.2020 

 
 
 
V Šitbořicích dne 5.11.2019 

 
  Ing. Pavel Halas     
  předseda RSST Břeclav    


