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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 29. listopadu 2017

Tabulka, rozpis utkání a zpravodaj č.5/201718
1.) Schválené výsledky 7. kola: N. Ves – Světnov 3:13, Řečice – Pavlov 8:1, Znětínek – Přibyslav 15,
Ostrov – Bohdalec 2:8, Olešná - Slavkovice 3:7, Vatín – Rudolec 8:2,
Škrdlovice - Veselíčko 5:6
2.) Schválené výsledky 8. kola: Pavlov – Ostrov 2:4, N. Ves – Řečice 1:4, Světnov – Veselíčko 1:3,
Přibyslav – Vatín 2:3, Rudolec – Škrdlovice 4:1, Slavkovice – Znětínek 2:6
Bohdalec – Olešná 13:1
3.) Ohledně rozhodčích vám sděluji následovně:
- v příloze posílám tabulku s rozhodčími, jak jste si je nahlásili (kromě mužstva Světnova, má náhradní
termín)
- rozhodčí p. Dvořák, p. Štěpánek, p. Balcar a p. Kašpar, kteří pískají většinu utkání se dohodli, že pokud
by měl pískat jeden a ten samý za obě mužstva, tak si sami seženou náhradu.Pokud ne, tak o tom uvědomí
obě mužstva a měl by jít pískat druhý rozhodčí někdo z mužstva. Pokud to bude pískat jeden rozhodčí,
což by se nemělo stát, musí obě mužstva napsat do zápis, že s tím souhlasí před začátkem zápasu (do
vyjádření vedoucího mužstva „souhlasíme s jedním rozhodčím .............. příjmení.......“). Pokud to nebude
napsáno v zápise, bude to považováno jako neúplný zápis pod pokutou.
- pokud budete shánět rozhodčí, vůbec bych se nebál oslovit někoho z mladších, jako je p. Hromádka J.,
Váníček P., Krásný O., Berger E. viz. tabulka rozhodčích
- 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).
4.) Na předsezónní schůzce bylo domluveno, že každé mužstvo si bude psát zápis, že nebudeme oslovovat
další lidi z časomíry. Protože jste si to odsouhlasili, není možné to dělat jako v loňském roce Bohdalec,
Znětínek, Světnov, že si někoho oslovili z časomíry a on jim psal zápis. Jednou jste si to odsouhlasili, tak
to platí pro všechny. Argument Znětínka, že je p. Podhrázský členem družstva a tudíž jim může psát zápis
není akceptovatelný, protože jste si sami odsouhlasili, že z časomíry nebude nikdo vyplňovat zápisy (třeba
i bezplatně) a za druhé přeci není možné, aby rozhodčí byl součást týmu. Nikdy tomu tak nebylo, tak
nevidím důvod, proč by to mělo být ve VHL teď. Jasně bylo řečeno, že se rozhodčí z časomíry se budou
využívat jenom na časomíru jako takovou, tečka konec. V propozicích je uvedeno:
- Nedoržení stanovených termínů 100,- Kč
4.) Pokuty:
100,- Kč – Pavlov za špatně vyplněný zápis (nevyplnění rozhodčích a časomíry - 7. kolo)
100,- Kč – Znětínek za nedodržení pravidel ohledně psaní zápisu (7. kolo)
100,- Kč – Bohdalec za nedodržení pravidel ohledně psaní zápisu (7. kolo)
100,- Kč – Olešná za špatně vyplněný zápis (nevyplnění nejlepšího hráče - 7. kolo)
100,- Kč – Pavlov za nezaslání SMS zprávy z utkání Pavlov - Ostrov (8. kolo)
100,- Kč – N. Ves za neploslání komentáře s Řečicí (8. kolo)
100,- Kč – Znětínek za nedodržení pravidel ohledně psaní zápisu (8. kolo)
100,- Kč – Bohdalec za nedodržení pravidel ohledně psaní zápisu (8. kolo)
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