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ZPRÁVA 9/2019-20 
 
 

1. Okresní soutěže - nedostatky 
 
Utkání nebylo řízeno kvalifikovaným rozhodčím: 
OP4:   STP  Mikulov E – SK Zaječí C    1. přestupek 
V ZOU uveden jako rozhodčí Pavel Gajan st., který nastoupil jako hráč v souběžně hraném utkání. 
Při třetím přestupku bude provinivšímu se družstvu udělena pokuta. 
 
OP1:  TJ Jevišovka-Drnholec B  - Sokol Němčičky A 
V ZOU uveden jako rozhodčí Tomáš Himal, který ve stejnou dobu nastoupil jako hráč v utkání krajské soutěže 
v Kobylí. Za nepřítomnost kvalifikovaného vrchního rozhodčího a podvodné jednání je domácímu družstvu 
udělena pořádková pokuta a nápravné opatření. 
  
OP3:  Sokol Šakvice  - Sokol Němčičky C 
V ZOU rozhodčí neuveden, v podpisové části zfalšován podpis rozhodčího Romana Šafaříka. Za 
nepřítomnost kvalifikovaného vrchního rozhodčího a podvodné jednání je domácímu družstvu udělena 
pořádková pokuta a nápravné opatření.  
 
 

2. Nápravné opatření 
Výkonný výbor RSST Břeclav ukládá družstvům TJ Jevišovka-Drnolec B a Sokol Šakvice A povinnost do 
konce sezóny zaslat po každém domácím utkání společně se zápisem o utkání i fotografii účastníků utkání. 
Náležitosti fotografie: na fotografii musí být vrchní rozhodčí utkání, kompletní sestava hostujícího družstva a 
kompletní sestava domácího družstva, ve které může chybět jeden z hráčů, který pořizoval fotografii. 
Dále na fotografii musí být počitadlo s datem utkání ve formátu DD-MM (den a měsíc) a počitadlo s výsledkem 
utkání dle ZOU (např. 7-11). Z toho je patrné, že fotografii je nutno pořídit po skončení utkání. 
Nezaslání fotografie bude vyhodnoceno jako přestupek a potrestáno pokutou. 
Hostující družstva musí těmto domácím družstvům pořízení fotografie umožnit. V opačném případě může být 
nepřítomnost hostujícího družstva na fotografii vyhodnocena jako nedostavení se k utkání. 
Fotografie budou sloužit pouze pro tuto kontrolu a nebudou ze strany vedení soutěží nikde zveřejněny. 
 
 

3. Pokuty 
TJ Jevišovka-Drnolec B  Nepřítomnost kvalifikovaného vrchního rozhodčího, podvod 200 Kč 
Splatnost 27.11.2019 
Sokol Šakvice    Nepřítomnost kvalifikovaného vrchního rozhodčího, podvod 200 Kč 
Splatnost 27.11.2019 
 
 

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    


