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  Bankovní spojení: 2601123726/2010, VS=číslo klubu v Registru ČAST  

ZPRÁVA 9/2022-23 
 
 

1. Okresní soutěže družstev 
Nedostatky: 

- Nezaslání výsledku utkání vedoucímu soutěží v termínu dle rozpisu soutěží – bod 14. b) (do 20:00 
posledního dne hracího víkendu): Křepice A – KST FOSFA LVA E. Dále viz pokuty. 
 

- K utkání OP 3. třídy Sokol Lanžhot D – Sokol Šakvice se nedostavilo hostující družstvo s předchozí 
omluvou soupeři a vedoucímu soutěží. 
Družstvo Sokol Šakvice se v souladu s čl. 334.01 SŘ trestá ztrátou bodů celého utkání a pořádkovou 
pokutou. Dále viz pokuty. 
 

- K utkání Morkůvky A – Šitbořice C se v neděli 13.11.nedostavilo domácí družstvo. 
Výkonný výbor na základě zjištěných skutečností konstatuje, že: 

• 9.11.2022 poslal vedoucí Morkůvek Jarmil Páleník žádost o odklad utkání vedoucímu družstva 
Šitbořice C Josefu Bedřichovi s návrhem nového termínu utkání 20.11.2022 ve 13:00 

• 10.11.2022 odpověděl J. Bedřich, že se tento termín nehodí, ale že by bylo možné odehrát utkání 
v tento den dopoledne, avšak na tento mail již nedostal žádnou odpověď  

• během pátku a soboty nereagoval J. Páleník na telefonáty a SMS od J. Bedřicha 

• 12.11. přeposlal J. Páleník výše uvedený mail vedoucímu soutěží s dodatkem, že se se soupeřem 
dohodli na odehrání v termínu 20.11.2022 v 9:30 

Výkonný výbor po posouzení výše uvedených skutečností nařizuje: 

• oběma soupeřům odehrát utkání nejpozději do 11.12.2022, přičemž Sokol Morkůvky nabídne 
minimálně 3 hrací termíny (v době, kdy nemá hernu obsazenou utkáním jiného družstva) 

• družstvu Morkůvky A zaplatit soupeři (Šitbořice C) náhradu ve výši 350 Kč do 27.11.2022 (v případě 
neuhrazení v termínu bude postupováno stejným způsobem jako při nezaplacení pokuty, tj. zastavení 
závodní činnosti) 

• oddílu Sokol Morkůvky při jakékoli změně termínu doložit vedoucímu soutěží souhlas soupeře 
s novým termínem 

 
 

2. Pokuty 
Sokol Křepice - nedodržení termínu pro zaslání výsledku – 50,- Kč, splatnost – jde o malou částku, splatno 
s případnou další pokutou klubu. V případě bezproblémového průběhu do konce sezóny ze strany klubu nebude 
vymáháno. 
 
Sokol Šakvice – nedostavení se k utkání s předchozí omluvou – 1. případ 350,- Kč, splatnost 27.11.2022 
 

 

 

3. Akce RSST a v regionu  
17.11.2022 Okresní přebory mladšího žactva U13     Lednice 
20.11.2022 8. kolo okresních soutěží 
27.11.2022 9. kolo okresních soutěží 
 
10.12.2022 Okresní přebory juniorů U19      Hustopeče 
11.12.2022 Okresní přebory staršího žactva U15     Hustopeče 
17.12.2022 Okresní přebory dorostu U17      Klobouky 
18.12.2022 Okresní přebory dospělých      Lanžhot 
 

 
 
 
V Šitbořicích dne 15.11.2022 

 
  Ing. Pavel Halas 
  předseda RSST Břeclav  


