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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 16. listopadu 2017

Tabulka, rozpis utkání a zpravodaj č.4/201718
1.) Schválené výsledky 5. kola: Vatín – Škrdlovice 8:3, Ostrov – Přibyslav 2:4, Pavlov – Světnov 2:10,
Olešná – Rudolec 2:9, N. Ves – Bohdalec 3:7, Řečice – Slavkovice 6:1,
Znětíne – Veselíčko 3:7
2.) Schválené výsledky 6. kola: Rudolec - Znětínek 7:1, Světnov - Škrdlovice 10:2, Veselíčko – Vatín 3:13,
Pavlov – N.Ves 4:4, Přibyslav – Olešná 15:1, Bohdalec – Řečice 4:1,
Slavkovice – Ostrov 7:4
3.) Rozhodčí p. Hájek a p. Fiksa vám dali navědomí, že končí s pískáním, tudíž věc ohledně rozhodčích se
má následovně:
- pokud si nesežente rozhodčího s licencí, budete si pískat sami
- na časomíře je jenom jedna píšťalka, tak si každé mužstvo pořídí svojí
- nemusíte si pořizovat rozhodcovský dres, stačí si otočit svůj na hraní
- pokud nebude pískat rozhodčí s licencí, musí pískat vždy dva, za každé mužstvo jeden. POZOR nelze se
ani domluvit na jednom rozhodčím bez lince (pod pokutou) !!!
- pokud jedno mužstvo nedodá rozhodčího, vystavuje se kontumaci, protože mužstvo, které má rozhodčího
bez licence nemusí nastoupit k utkání
- po konzultaci s některými, vzhledem k vzniklé situaci se dovoluje utkání řídit jedním rozhodčím, ale
jenom pokud má licenci a pokud s tím druhé mužstvo (které nemá rozhodčího) s tím souhlasí a musí tuto
skutečnost uvést do zápisu (druhá strana, kolonka rozhodčí se uvede „souhlasím s rozhočím ... jméno ...)
- odměny rozhodčím náležejí stejně, jak bylo uvedeno tj. pokud pískají dva rozhodčí, každý dostane 300,Kč, pokud bude pískat jeden rozhodčí (ať s licencí, nebo ne) tak 400,- Kč (od každého mužstva 200,- Kč).
- v příloze posílám tabulku s rozhodčími, já jsem vám je označil na časomíru, červeně jsou rozhodčí, kteří
by mohli mít zájem pískat VHL. Musíte si je oslovit sami, jestli by vám šli pískat a vysvětlit, jak to
chodilo v utkání, tj. hlášení střelců, přihrávek, trestných minut, délce utkání a ostatních důležitých věcí,
než si je zažijí.
- být vámi, tak se začnu k rozhodčím chovat trošku s respektem. Údajně rozhodčím nadávali sprostě
z Ostrova, někdo z Vatína a vyvrcholilo to v utkání se Škrdlovicemi, které ani nedopískali
- zkoušel jsem vás obvolat, ale strávil jsem kvůli rozhodčím tři odpoledne telefonováním, ale nebere to
konce, proto to posílám mailem.
4.) Pokuty:
100,- Kč – Olešná zašpatně vyplněný zápis nevyplnění skóre (5. kolo)
100,- Kč – Vatín za neposlání výsledku SMS zprávou v termínu (5. kolo)
100,- Kč – Pavlov za špatně vyplněný zápis nevyplnění skóre (6. kolo)
100,- Kč – N. Ves za špatně vyplněný zápis nevyplněná zadní strana (6. kolo)
500,- Kč – Bohdalec za nedodání a předstírání rozhodčího (6. kolo)
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