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VESNICKÁ LIGA, Ostrov n/Osl.172, 594 45
Oblastní pracoviště, hostinec ALVAREZ, Ostrov nad Oslavou
www.vesnickaliga.cz
V Ostrově nad Oslavou 2. listopadu 2017

Tabulka, rozpis utkání a zpravodaj č.3/201718
1.) Schválené výsledky 3. kola: N. Ves – Přibyslav 3:10, Řečice – Rudolec 4:9, Ostrov – Veselíčko 10:3,
Bohdalec – Světnov 6:1, Pavlov – Slavkovice 3:3, Olešná – Škrdlovice 3:14,
Znětínek – Vatín 3:2
2.) Schválené výsledky 4. kola: Slavkovice – N.Ves 6 : 3, Škrdlovice – Znětínek 3:1, Rudolec – Ostrov 5:1,
Bohdalec – Pavlov 10:3, Přibyslav–Řečice 10:0, Veselíčko – Olešná 6:3,
Světnov – Vatín 3:3
3.) Protože mužstvu Řečici nechtějí pískat rozhodčí p. Hájek a p. Fiksa, našla si svého rozhodčího p.
Dvořáka. Bohužel chodí pískat sám, ale to propozice VHL nedovolují !!! Cituji z propozic:
Rozhodčí:
Každé mužstvo si zajistí svého rozhodčího a bude si ho platit samo. Je na každém, koho si domluví a
za kolik. Odměnu dostane rozhodčí před zahájením zápasu.
Pokud mužstvo nebude mít svého rozhodčího, druhé mužstvo bude na něm trvat (mělo by být
uvedeno v zápise o utkání) a přesto si ho mužstvo nezajistí, bude mužstvu uložena pokuta ve výši
500,- Kč.
Proto by každé mužstvo mělo v týdnu před zápasem kontaktovat p. Hájka, který má delegace nastarosti,
jestli vám delegoval rozhodčího (na každé mužstvo jednoho). Pokud by vám řekl, že půjde jenom jeden,
musíte si najít náhradu (třeba z vlastních řad, píšťalka je připravená na časomíře). Ve Velkém Meziříčí to
funguje dokonce tak, že pokud se nedostaví rozhodčí, dostávají za to mínusové body a posléze pokuty.
Nemyslím si, že bychom toto měli zavádět, ale dva rozhodčí musí pískat, protože jste si toto pravidlo
stanovili sami do propozic.
4.) Pokuty:
100,- Kč – N. Ves za neposlání výsledku SMS zprávou (3. kolo)
100,- Kč – Bohdalec za špatně vyplněný zápis (nevyplnění rozhodčích 4. kolo)
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