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Zápis z jednání JOSK SNH uskutečněného ve dnech 16. května – 9. 

června 2019 meilovou poštou: 
Účastníci: 

Skalník Jaromír, Musil Jan, Bulička Libor, Vošický Stanislav 

1. PROPOZICE SOUTĚŽÍ JIHOMORAVSKÉHO OBLASTNÍHO PŘEBORU 2019/2020 

• JOSK SNH schválila Propozice soutěží jihomoravského oblastního přeboru pro soutěžní 

ročník 2019/2020 

2. NEDOSTATKY V ZÁPISECH O UTKÁNÍ  

• v zápisech o utkání je stále více nedostatků (zejména chybějící číslo utkání, neuvedené názvy 
oddílů)  

• JOSK SNH se usnesla, že ihned od začátku soutěžního ročníku 2019/2020 budou veškeré 
nedostatky v zápisech o utkáních trestány dle DŘ ST, oddíl A, článek 5, písmeno a 

 

3. POZDĚ NAHLÁŠENÉ NEBO NENAHLÁŠENÉ VÝSLEDKY, POZDĚ ZASLANÉ NEBO 

NEZASLANÉ ZÁPISY O UTKÁNÍ  

• stále větší počet zápisů o utkání je odesíláno pozdě, někdy se jejich zaslání musí urgovat i 
hlášení výsledků není vždy provedeno včas 

• STÚ JOSK SNH se usnesla, že ihned od začátku soutěžního ročníku 2019/2020 budou pozdě 
nahlášené nebo nenahlášené výsledky a pozdě zaslané nebo nezaslané zápisy o utkání 
trestány dle Propozic soutěže, oddíl B, bod 4 (vždy bude pokuta udělována za každý zápas 
zvlášť) 
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4. PROBLÉMY S EVIDENCÍ SOUTĚŽÍ, ŠPATNĚ ČITELNÁ JMÉNA A PŘÍJMENÍ HRÁČEK A 

HRÁČŮ 

• bylo domluveno s Věrou Zimlovou (MÚ STK SNH), že na naše požádání STÚ JOSK SNH 
zašle vždy těsně před začátkem podzimní i jarní části soutěže, seznam registrovaných členů 
oddílů naší oblasti – každý oddíl samostatně 

• pro případ, že by například registrační program SNH byl mimo provoz, tak se do Propozic 
zařazuje bod:  

„Oddíly jsou povinni na žádost STÚ JOSK SNH zaslat údaje o hráčkách a hráčích (jméno, 
příjmení, číslo registrace ve SNH) za účelem evidence soutěží a to vždy nejpozději do tří 
pracovních dní co o to budou požádáni. V případě nesplnění této žádosti je pokuta 100,- Kč.“ 

 

Zapsal: Vošický Stanislav – předseda JOSK SNH Brno 

 


