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Srážky dle kritérií a sazebníku schválené KR ČVS 
 

Zápisy II. k 21.3.2020 

 
2-M-A 

• Utkání č.124 - Kotrč, Horbowyj – neproškrtnuté sloupce s body po uk. Setu 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,001 

▪ 3.5. Ve všech případech, které nejsou přímo uvedeny v „Sazebníku“, 

budou provinění a přestupky posuzovány podle uvedeného příkladu 

svým charakterem a závažností nejbližším. – Podobné jako neoznačení 

kapitána družstva v tabulce družstva 0,001 

 

• Utkání č.125 - Ibl, Večeřa – chybí označení kapitána ,,A,, 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,001 

▪ 2.2.3 Neoznačen kapitán družstva kroužkem (jeden nebo oba) srážka 

0,001 bodu 

 

• Utkání č.130 - Večeřa, Ibl – chybí označení kapitána ,,A,,  

o srážka dle kritérií: - celkem 0,001 

▪ 2.2.3 Neoznačen kapitán družstva kroužkem (jeden nebo oba) srážka 

0,001 bodu 

 

• Utkání č.149 - Černý, Kotrč – nepodepsán asistent zapisovatele 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,003 

▪ 3.5. Ve všech případech, které nejsou přímo uvedeny v „Sazebníku“, 

budou provinění a přestupky posuzovány podle uvedeného příkladu 

svým charakterem a závažností nejbližším. - Podobné jako nepodepsání 

zapisovatele 2.4.2. písm. c) 0,003 

 

• Utkání č.156 - Zich, Kotrč - chybí označení kapitána ,,B,, 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,001 

▪ 2.2.3 Neoznačen kapitán družstva kroužkem (jeden nebo oba) srážka 

0,001 bodu 

 

2-M-B 

 

• Utkání č.105 - Kochman, Pozděna – není zapsán a podepsán zapisovatel, 

chybí označení kapitána ,,A,, 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,005 

▪ 2.4.1 Neuvedení čitelného příjmení a jména člena sboru rozhodčích, a) 

jednotlivce srážka 0,001 

▪ 2.4.2 Schází podpisy funkcionářů nebo členů sboru rozhodčích po 

utkání, c) zapisovatel srážka 0,003 

▪ 2.2.3 Neoznačen kapitán družstva kroužkem (jeden nebo oba) srážka 

0,001 bodu 
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• Utkání č.110 - Pozděna, Kochman – není zapsán a podepsán zapisovatel 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,004 

▪ 2.4.1 Neuvedení čitelného příjmení a jména člena sboru rozhodčích, a) 

jednotlivce srážka 0,001 

▪ 2.4.2 Schází podpisy funkcionářů nebo členů sboru rozhodčích po 

utkání, c) zapisovatel srážka 0,003 

 

• Utkání č.114 - Pejpal, Bydžovský – není zapsán a podepsán 1 R 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,011 

▪ 2.4.1 Neuvedení čitelného příjmení a jména člena sboru rozhodčích, a) 

jednotlivce srážka 0,001 

▪ 2.4.2 Schází podpisy funkcionářů nebo členů sboru rozhodčích po 

utkání, b) rozhodčí srážka 0,010 

 

• Utkání č.114 - Konečný, Přibyl – není podepsán 1R 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,010 

▪ 2.4.2 Schází podpisy funkcionářů nebo členů sboru rozhodčích po 

utkání, b) rozhodčí srážka 0,010 

 

• Utkání č.122 - Anděl, Kučera St. – není podpis kapitána ,,A,, po utkání 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,008 

▪ 2.4.2 Schází podpisy funkcionářů nebo členů sboru rozhodčích po 

utkání, a) kapitán srážka 0,008 

 

• Utkání č.130 - Voslář, Vyhnánek – chybí označení družstev ,,A,, a ,,B,, na 

soupisce, chybí označení kapitána ,,A,, 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,002 

▪ 2.2.3 Neoznačen kapitán družstva kroužkem (jeden nebo oba) srážka 

0,001 bodu 

▪ 3.5. Ve všech případech, které nejsou přímo uvedeny v „Sazebníku“, 

budou provinění a přestupky posuzovány podle uvedeného příkladu 

svým charakterem a závažností nejbližším. – Podobné jako neoznačení 

kapitána družstva v tabulce družstva 0,001 

 

• Utkání č.156 - Čermák, Vašková - chybí označení kapitána ,,A,, 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,001 

▪ 2.2.3 Neoznačen kapitán družstva kroužkem (jeden nebo oba) srážka 

0,001 bodu 

 

• Utkání č.157 - Voslář, Sršeň - chybí označení kapitána ,,B,, 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,001 

▪ 2.2.3 Neoznačen kapitán družstva kroužkem (jeden nebo oba) srážka 

0,001 bodu 
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2-M-C 

• Utkání č.93 - Klívar, Vondráček - není zapsán a podepsán zapisovatel  

o srážka dle kritérií: - celkem 0,004 

▪ 2.4.1 Neuvedení čitelného příjmení a jména člena sboru rozhodčích, a) 

jednotlivce srážka 0,001 

▪ 2.4.2 Schází podpisy funkcionářů nebo členů sboru rozhodčích po 

utkání, c) zapisovatel srážka 0,003 

 

• Utkání č.112 - Valoušek, Luptáková – není zapsán a podepsán zapisovatel, 

chybí označení kapitána ,,B,, 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,005 

▪ 2.4.1 Neuvedení čitelného příjmení a jména člena sboru rozhodčích, a) 

jednotlivce srážka 0,001 

▪ 2.4.2 Schází podpisy funkcionářů nebo členů sboru rozhodčích po 

utkání, c) zapisovatel srážka 0,003 

▪ 2.2.3 Neoznačen kapitán družstva kroužkem (jeden nebo oba) srážka 

0,001 bodu 

 

• Utkání č.117 - Luptáková, Valoušek - chybí označení kapitána ,,B,, 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,001 

▪ 2.2.3 Neoznačen kapitán družstva kroužkem (jeden nebo oba) srážka 

0,001 bodu 

 

• Utkání č.147 - Pytela, Šebesta – není zapsán a podepsán zapisovatel 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,004 

▪ 2.4.1 Neuvedení čitelného příjmení a jména člena sboru rozhodčích, a) 

jednotlivce srážka 0,001 

▪ 2.4.2 Schází podpisy funkcionářů nebo členů sboru rozhodčích po 

utkání, c) zapisovatel srážka 0,003 

 

• Utkání č.150 - Košnovský, Duda – chybí označení kapitána ,,B,, 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,001 

▪ 2.2.3 Neoznačen kapitán družstva kroužkem (jeden nebo oba) srážka 

0,001 bodu 

 

2-Ž-A 

• Utkání č.104 - Pítr, Blažek M. – chybně zapsán trest (trest udělen ve 4. setu, 

zapsán ve 3 setu) 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,003 

▪ 2.5.1 Chybný záznam udělené „karty“ nebo bodu srážka 0,003 bodu 

 

• Utkání č.127 - Černý, Baudiš - chybí označení kapitána ,,B,, 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,001 

▪ 2.2.3 Neoznačen kapitán družstva kroužkem (jeden nebo oba) srážka 

0,001 bodu 
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• Utkání č.128 - Kinderman, Velinov – nejsou podpisy kapitánů po zápase 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,008 

▪ 2.4.2 Schází podpisy funkcionářů nebo členů sboru rozhodčích po 

utkání, a) kapitán (jeden nebo oba) srážka 0,008 

 

• Utkání č.152 - Nosek, Mertins – chybí hodnocení trenéra ,,A,, 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,002 

▪ 2.6.1 Chybějící hodnocení trenéry bez vyjádření rozhodčího srážka 

0,002 bodu, (hodnocení se nezapočítává), 

 

2-Ž-B 

• Utkání č.106 - Harašta, Vašková - chybí označení kapitána ,,B,, 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,001 

▪ 2.2.3 Neoznačen kapitán družstva kroužkem (jeden nebo oba) srážka 

0,001 bodu 

 

• Utkání č.107 - Beerová, Pavlovič – chybí označení kapitána ,,A,,  

o srážka dle kritérií: - celkem 0,001 

▪ 2.2.3 Neoznačen kapitán družstva kroužkem (jeden nebo oba) srážka 

0,001 bodu 

 

• Utkání č.135 - Tůma - chybí hodnocení trenérů ,,A,, a ,,B,, 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,002 

▪ 2.6.1 Chybějící hodnocení trenéry bez vyjádření rozhodčího srážka 

0,002 bodu, (hodnocení se nezapočítává), 

 

2-Ž-C 

• Utkání č.128 - Novák, Zaoral - chybí označení kapitána ,,A,, a ,,B,, 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,001 

▪ 2.2.3 Neoznačen kapitán družstva kroužkem (jeden nebo oba) srážka 

0,001 bodu 

 

• Utkání č.141 - Slezák - chybí podpis 1R 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,010 

▪ 2.4.2 Schází podpisy funkcionářů nebo členů sboru rozhodčích po 

utkání, b) rozhodčí srážka 0,010 

 

• Utkání č.149 - Zaoral - chybí označení kapitána ,,A,,  

o srážka dle kritérií: - celkem 0,001 

▪ 2.2.3 Neoznačen kapitán družstva kroužkem (jeden nebo oba) srážka 

0,001 bodu 
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ČP 

• kolo 3, Utkání č.9 - Kubinec - chybí podpis 1R 

o srážka dle kritérií: - celkem 0,010 

▪ 2.4.2 Schází podpisy funkcionářů nebo členů sboru rozhodčích po 

utkání, b) rozhodčí srážka 0,010 

 

 


