V E S N I C K Á

L I G A

VESNICKÁ LIGA, Ostrov n/Osl.172, 594 45
Oblastní pracoviště, hostinec ALVAREZ, Ostrov nad Oslavou
www.vesnickaliga.cz
V Ostrově nad Oslavou 9. března 2018

Tabulka, rozpis utkání a zpravodaj
č.10/2017-18
1.) Schválené výsledky 1. finále: Bohdalec - Světnov 4 : 3 na nájezdy, stav série 1:0
2.) Schválené výsledky 2. finále: Světnov - Bohdalec 3 : 7, stav série 0:2
3.) Schválené výsledky umístění o 3. místo: Vatín – Rudolec 6 : 5
4.) Konečné umístění na 1. – 14. místě:
1. Bohdalec
2. Světnov
3. Vatín
4. Rudolec

5. Přibyslav
6. Znětínek
7. Řečice
8. Škrdlovice

9. N. Ves
10. Slavkovice
11. Ostrov
12. Veselíčko

13. Pavlov
14. Olešná

5.) Termín pro podání přihlášek do IXX. ročníku VHL bude stanoven na schůzce vedoucích mužstev.
Vzhledem k tomu, že v letošním ročníku nebyly vyhlášeny konečné výsledky, rozhodl jsem se tak učinit na
předsezónní schůzce vedoucíh mužstev. Budou se řešit dost zásadní věci, mimo jiné, kdo povede nadále
VHL, proto je tato schůzka nutná pro každé mužstvo. Proto přemýšlejte, kdo by byl schopný dál vést tuto
soutěž. V příloze tohoto zpravodaje bude tabulka pokut, vzhledem k tomu, že já je vybírat už nebudu,
předám o tuto částku méně, abych mohl svojí kapitolu ukončit a připravit k předání a přepočítání. Pokud
někdo s něčím nesouhlasí, jako Znětínek, to si vyřídíte s novým vedením, třeba si to vrátíte. Se mnou však
už nic nedomluvíte a já to chci s čistým štítem předat. Bližší informace vám budou sděleny samostatnou
pozvánkou na předsezónní schůzku vedoucích mužstev.
6.) Rozhodnutí DK:
Mužstvu Světnova se uděluje pokuta ve výši 500,- za hráče, který byl vyloučen do konce utkání, a poplatek
200,- za disciplinární řízení. Hráči Jiřímu Hrnčířovi se ukládá STOP na 1 utkání (do 25.2.2018).
7.) Pokuty:
200,- Kč – Světnov za disciplinární řízení
500,- Kč – Světnov za vyloučeného hráče do konce utkání
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