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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 14. listopadu 2018

Tabulka, rozpis utkání a zpravodaj č.2/201718
1.) Schválené výsledky 1. kola: N. Ves – Ostrov 2:2, Veselíčko – Přibyslav 2:6, Rudolec – Škrdlovice 5:6,
Znětínek – Vatín 4:7, Bohdalec – Řečice 4:5, Světnov – Slavkovice 1:1,
Pavlov – Olešná 5:1
2.) Schválené výsledky 2. kola: Ostrov – Olešná 5:0, Slavkovice – Pavlov 4:4, Řečice – Světnov 1:6,
Vatín – Bohdalec 4:3, Škrdlovice – Znětínek 4:4, Přibyslav – Rudolec 4:3,
N. Ves – Veselíčko 11:3
3.) Schválené výsledky 3. kola: Veselíčko – Ostrov 4:7, Rudolec – N. Ves 6:1, Znětínek – Přibyslav 1:4,
Bohdalec – Škrdlovice 8:4, Světnov – Vatín 3:1, Pavlov – Řečice 5:4,
Olešná – Slavkovice 2:8
4.) Schválené výsledky 4. kola: Ostrov – Slavkovice 2:1, Řečice – Olešná 6:1, Vatín – Pavlov 5:3,
Škrdlovice – Světnov 6:9, Přibyslav - Bohdalec 0:6, N.Ves - Znětínek 5:2,
Veselíčko – Rudolec 3:6
5.) Schválené výsledky 5. kola: Rudolec - Ostrov 4:0, Znětínek – Veselíčko 5:1, Bohdalec – N. Ves 5:0,
Světnov – Přibyslav 1:3, Pavlov - Škrdlovice 1:7, Olešná – Vatín 2:18,
Slavkovice – Řečice 8:0
6.) Upozorňuji kapitány, vedoucí mužstev, prostě kdo chodí podepisovat zápis, aby překontrolovali počet
branek, toto kolo se stalo, že časomíra uvedla o jednu branku méně a já nemůžu lidi obvolávat v jedenáct
hodin večer, kdy se zpracovávají výsledky o konzultaci ohledně gólů.
7.) Dále upozorňuji mužstvo Bohdalce a Vatína, pokud nebudou používat soupisky zveřejněné na
stránkách, vystavují se v dalších kolech pokutě. Na schůzce bylo řečeno, že se budou používat ty, co jsou
na stránkách, aby bylo dodrženo řádkování a v nich i pořadí hráčů. Bohdalec používá soupisku, ve které
není jeden z Nedomů a na stránkách je, Vatín má Žďánského na stránkách v prostředku soupisky a přitom
na utkání používá soupisku, kde je na konci poslední. Vzhledem ke statistkám, doplňování není možno
špatné soupisky používat. To bylo řečí na schůzce, že to není problém, ale jak je vidět, tak pro někoho po
devatenácti letech je problém pochopit a hlavně dodržovat i takovou maličkost. Děkuji.
8.) To samé je zasílání SMS o výsledku, které máte zasílat do 15 minut, ale pro některé z vás je minuta asi
hodně dlouhá, když mi výsledek přijde za dvě hodiny. Rozhodně odevzdání zápisů do mé schránky
nenahrazuje hlášení výsledku SMS zprávou (o víkendu doma nejsem a dávám je dle možností od jinud).
Od příšítho kola to budu hlídat pečlivěji.
9.) O tomto víkendu budete mít na časomíře potvrzení o zaplacení vkladu, takže kdo si ho nevyzvedne,
nebude ho mít.
10.) Pokuty:
100,- Kč – Světnov (nezaslání výsledku SMS zprávou po utkání Světnov – Přibyslav)

Vesnická liga
Hokejová soutěž vesnic
Daniel Karel

