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Úvodní zpráva - Zpravodaj č. 0

Losování soutěže proběhlo v neděli  20. 9. 2015 v Brně,  za účasti  kompletní  STK JmŠS a zástupců několika 
družstev,  která  se do JmKPIIB 2015/2016 kvalifikovala.   Čtvrtým rokem totiž  účast  na losovací  schůzi  není 
povinná.
Do soutěže se v řádném termínu a se všemi náležitostmi přihlásilo 10 oprávněných družstev. 
Konečné složení JmKPIIB je tedy následující (pořadí podle průměrného ratingu národního ELA):

Č. Družstvo Rat-Ø
1 Moravská Slavia Brno B 2074
2 TJ Slovan - Gold reklama Ivančice 1899
3 ŠK Lokomotiva Brno G 1887
4 Duras Brno D 1872
5 ŠK Sebranci RH 1856
6 TJ Znojmo B 1834
7 ŠK Střelice A 1819
8 ŠK Kuřim C 1802
9 Univerzita Brno B 1799

10 ŠK Lokomotiva Brno E 1792

V souladu s rozpisem soutěže je domácí družstvo povinno ihned po skončení zápasu, nejpozději však do 17,00 
hodin nahlásit vedoucímu soutěže výsledek zápasu včetně výsledků jednotlivých partií. Originály zápisů o utkání 
je družstvo povinno archivovat po dobu 6 měsíců od skončení soutěže (vydání závěrečné zprávy). 
Hlášení může proběhnout:

-  mailem s uvedením dalších podstatných údajů ze zápisu o utkání(jméno rozhodčího, případné záznamy o 
utkání apod.) na adresu mhurta@volny.cz.  
- standardní SMS na telefonní číslo 724 314 231.

Komise rozhodčích víceméně Vaše návrhy akceptovala, trenérská kvalifikace k 31. 12. 2015 vyprší panu 
Halbrštatovi (TJ Znojmo B), proto do vykonání zkoušek nemůže být po 1. 1. 2016 zatím nominován (komise 
rozhodčích zatím na tyto zápasy žádného rozhodčího nenominovala).

Další  přílohy:
1. Adresář pracovníků
2. Soupisky družstev
3. Rozlosování zápasů doplněné o nominaci rozhodčích

Miroslav Hurta,
vedoucí soutěže

V Rajhradě dne  11. 10. 2015

mailto:mhurta@volny.cz


Hlášení výsledků soutěží družstev

Vzor hlášení výsledků           (níže vpravo je vždy vysvětlení každé části hlášení)

z-4-7,1-1-r,2-3-1,3-4-0,5-5-r,7-6-d,9-8-h,10-x-d,x-x-k,40-30(45-35),ok(zn),podpis

z-4-7, domácí družstvo číslo 4 - hostující družstvo číslo 7
1-1-r, domácí hráč 1 - hostující hráč 1 - výsledek remis
2-3-1, domácí hráč 2 - hostující hráč 3 - výsledek bod pro domácí (=nula pro hosty)
3-4-0, domácí hráč 3 - hostující hráč 4 - výsledek nula pro domácí (=bod pro hosty)
5-5-r, domácí hráč 5 - hostující hráč 5 - výsledek remis
7-6-d, domácí hráč 7 - hostující hráč 6 - kont. bod pro domácí (=host 6 nepřišel)
9-8-h, domácí hráč 9 - hostující hráč 8 - kont. bod pro hosty (=domácí 9 nepřišel)
10-x-d, domácí hráč 10 - za hosty nikdo nenastoupil - kont. bod pro domácí
x-x-k, za domácí ani za hosty nikdo nenastoupil - oboustranná kontumace 0:0
40-30, celkový výsledek zápasu je 4,0:3,0 (vždy z pohledu domácích)
(45-35, celkový výsledek zápasu je 4,5:3,5 (vždy z pohledu domácích))
ok(zn) , zápas proběhl bez problémů (nebo zápas s problémem, zápis následuje)
podpis příjmení osoby (rozhodčího nebo kapitána), která utkání řídila

Hlášení je sice neobvyklé, ale všichni kdo častěji používají SMS možná ocení, že se celé s přehledem vejde do 
128 znaků, což umožní jeho odeslání i příjem na mobilní telefony jedinou SMS. Všem kapitánům domácích 
družstev doporučujeme, aby si hlášení vždy připravili již současně se zápisem utkání (a i v zápise o utkání si už 
při začátku utkání doplnili čísla družstev podle losu a čísla hráčů podle soupisek), vyhnou se tak všem následným 
problémům.
Všechny odesílatele hlášení však žádáme o jedno – vyvarujte se při zpracování hlášení jakékoliv „lidové 
tvořivosti“ a důsledně dbejte na výše uvedenou formu (např. žádné znaky nebo mezery navíc). Pokud přesto 
chcete v hlášení cokoliv dodat nad rámec výše uvedeného, učiňte tak až na jeho konci, v žádném případě ne na 
jeho začátku nebo v jeho průběhu !!!
Zprávy z jednotlivých kol příp. další relevantní informace budou zasílány na emailové adresy uvedené v bodě viz 
Adresář. Dále je možno zasílat zprávy i na další adresy určené oddílem. 
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