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ZPRÁVA 10/2019-20 
 
 

1. Okresní soutěže - nedostatky 
 
Nezadání ZOU do STISu: 
OP1:  Sokol Brumovice A  - Sokol Perná A 
OP3:  Sokol Šakvice  - STP Mikulov D 
OP4:  Sokol Brumovice D  - TJ Jevišovka-Drnholec D 
OPD2:  Sokol Brumovice B  - Sokol Rakvice 
Náprava – neprodleně.  Nebude-li zadán ZOU do 20:00 čtvrtka 21.11.2019, bude družstvu udělena pokuta. 
Nezaslání ZOU: 
OP2:  Sokol Lanžhot D – Sokol Kobylí C 
Náprava – neprodleně.  Nebude-li zaslán ZOU do 20:00 čtvrtka 21.11.2019, bude družstvu udělena pokuta. 
 
 

2. Kvóty pro krajské přebory 
Dle zprávy JmSST postupují z RSST Břeclav na krajské přebory jednotlivců 1 dívka a 1 chlapec ve všech 
kategoriích mládeže a dále 3 ženy a 6 mužů. 
V kategoriích mládeže postupují na KP vítězové OP, náhradníci dle pořadí v OP, při stejném umístění na OP 
pak dle pořadí  v okresním žebříčku. V případě nominace vítěze (či dalších hráčů v pořadí) na KP z krajského 
žebříčku postupuje na KP další v pořadí dle nominace.  
V kategorii dospělých – prvních 6 mužů a 3 ženy dle pořadí v OP – další kritéria jsou v rozpisu OP. 
V případě, že o postup na KP projeví zájem méně než 3 ženy, budou na volná místa nominovány zájemkyně o 
start na KP dle hodnoty ELO ke dni 14.12.2019. 
Nominace bude zveřejněna po odehrání okresních přeborů. 
 
 

3. Upozornění – řízení utkání - rozhodčí  
Jelikož dochází k nepřesnostem či chybám při vyplňování zápisů ohledně rozhodčích, tak několik zde 
uvádíme několik základních skutečností, jak správně postupovat: 

- každé utkání musí být řízeno rozhodčím licence B nebo K - řízeno znamená přítomnost rozhodčího  
od začátku až do konce utkání. Pokud by musel rozhodčí z vážných důvodů utkání opustit dříve,  
je nutné tuto skutečnost zapsat do ZOU a uvést, kdy k odchodu došlo a kdo převzal řízení utkání. 
Tento nový rozhodčí pak podepíše jako rozhodčí zápis (opustí-li rozhodčí utkání za již rozhodnutého 
stavu a nebude-li nový rozhodčí držitelem platné licence, nebude tato skutečnost nijak postihována) 

- Nejlepší variantou je, pokud je rozhodčí člověk, který se utkání neúčastní jako hráč a pouze řídí utkání 
- Správnou variantou je také, je-li rozhodčím hráč, který v utkání nastoupil, 

ať už jako člen domácího nebo hostujícího družstva 
- Poslední variantou je situace, kdy v herně není žádný rozhodčí s platnou licencí, pak je rozhodčím 

vedoucí domácího družstva (dohoda dle čl. 338.03 Soutěžního řádu). 
Vždy uvádějte jméno rozhodčího dle skutečnosti, v případě kontroly při utkání a nepřítomnosti uvedeného 
rozhodčího bude vyhodnoceno jako podvod s odpovídajícími následky. 
 

4. 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 13.11.2019 

 
  Ing. Pavel Halas     
  předseda RSST Břeclav    


