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ZPRÁVA 6/2021-22 
 
 

 
1. Zařazení do žebříčku mužů 
 
Stejskal Libor Orel Šitbořice  ELO 1252 reg. muži 141-160N po odehrání 15 dvouher 
Hrnčíř Leoš Sokol Velké Němčice ELO 1168 reg. muži 161-180N po odehrání 15 dvouher 
Bedřich Josef Orel Šitbořice  ELO 1079 reg. muži 181-200N po odehrání 12 dvouher 
 

 
2. Dlouhodobé soutěže družstev 
 
Nedostatky v soutěžích 
 
- k utkání OP1 Sokol Velké Němčice A – TJ Jevišovka Drnholec B se nedostavilo hostující družstvo 

Jedná se o porušení SŘ, čl. 334.01 bod a) 
Dle článku 334.01 Soutěžního řádu se družstvo TJ Jevišovka Drnholec B trestá ztrátou bodů celého utkání. 
Dále je dle článku 112 Soutěžního řádu družstvu TJ Jevišovka Drnholec B je udělena pokuta 200 Kč, splatnost 
3.11.2021. 
 

- k utkání OP2 STP Mikulov B – SPORT Němčičky B se nedostavilo hostující družstvo 
Jedná se o porušení SŘ, čl. 334.01 bod a) 
Dle článku 334.01 Soutěžního řádu se družstvo SPORT Němčičky B trestá ztrátou bodů celého utkání. 
Dále je dle článku 112 Soutěžního řádu družstvu SPORT Němčičky B je udělena pokuta 200 Kč, splatnost 
3.11.2021. 
 

- v zápisu o utkání OP3 Šakvice A – Hustopeče C jsou následující nedostatky: 

• u hráčů základní sestavy hostů chybí jména – nelze jednoznačně určit hráče ze soupisky, který nastoupil 

• nejsou vyznačeny výsledky setů u nesehraných zápasů 

• po vyplnění ZOU na internetu vyplývá, že v družstvu hostů došlo ke střídání – není vyznačeno 

• není uvedena hrací místnost, kde se utkání uskutečnilo 
Za hrubé nedostatky v ZOU je družstvu Sokol Šakvice udělena pokuta 100 Kč, splatnost 3.11.2021. 
 

- na základě nejasností v zápisu dohrávaného utkání OPD2 Morkůvky B – Mikulov B bylo provedeno šetření 
s těmito výsledky: 

• utkání bylo odehráno 

• za domácí družstvo nastoupili 2 hráči neoprávněně 
Došlo tedy k porušení článku 334.01 Soutěžního řádu a dle tohoto článku se družstvo Morkůvky B trestá ztrátou 
bodů celého utkání. Výkonný výbor dále vyhodnotil jednání vedoucího domácího družstva a vrchního rozhodčího 
utkání Jarmila Páleníka jako hrubé porušení předpisů a uděluje mu důtku dle čl. 604 SŘ.  
S upozorněním, že v  případě dalšího přestupku bude přistoupeno k razantnějšímu postihu. 
 
 

3. Kalendář akcí 
 
Okresní přebory U15 (starší žactvo, 2007 a mladší)   Mikulov   28.10.2021 
Okresní přebory U11(nejmladší žactvo, 2011 a mladší)  Mikulov    28.10.2021 
Okresní přebory U17 a U19 (dorost, 2003 a mladší)   Klobouky  17.11.2021 
Okresní přebory U13 (mladší žactvo, 2009 a mladší)   Hustopeče   18.12.2021 
Okresní přebory dospělí     Hustopeče  19.12.2021 
 

 
 
 
  
V Šitbořicích dne 27.10.2021 

 
  Ing. Pavel Halas     
  předseda RSST Břeclav    

 


