
Zpravodaj STK ČBF-SeČ č. 2  -  říjen, sezóna 2015/16 

- K dnešnímu dni byly schváleny tyto následné změna herních termínů: 

10 009+010 MMKY BK Baník Most BK Slovan Ústí n.L. 3.10.15 1.11.15 500,- 

11 009 SLM Slavoj LT „C“ BK Baník Most 2.10.15 25.9.15 500,- 

12 021+022 MMKY BK SLUNETA Ústí  BK Chomutov 31.10.15 17.11.15 upuštěno 

prázdniny 
13 009+010 MMKY BK Baník Most BK Slovan Ústí n.L. 3.10.15 22.11.15 změna 10 

14 015 SLM BA Louny VSK Sl. Liberec 9.10.15 8.1.16 100,- 
 

OPM - 003 BK Česká Lípa – nehlášení utkání ve stanoveném termínu ………………. 100,- 

MMKY 003+004 TJ Slovan Litoměřice-trenérka Monika Matušková, neplatná licence,..50,- 

SMKY-BK Horejsek Děčín - nehlášení utkání 14 dnů před termínem utkání ………,,. 100,-          

SMKY-007+009 TJ Slovan Litoměřice–trenérka Petra Štěpánková nepředložila licenci... 50,- 

SMKY-002+003 BK Česká Lípa – trenérka Vančurová ml. nepředložila licenci ……….. 50,- 

SMCI-004 Slavoj BK Litoměřice – TCH hráč Krupka ……….………………..………. 150,- 

SLM-010 BA Louny – 2x TCH hráč Vacek …………………………….……………… 300,- 

MMCI005+006 BK Teplice –Trenéři Karlíček a Hirschner nepředložili licenci …………50,- 

SLM-015 BNK Most – DCH René Konečný ……………………………………….….. 200,- 

SLM-015 BK Baník Most – DCH Martin Hotzel ……….………………………….….. 200,- 

MMKY 005 - rozhodčí Kroček se k utkání nedostavil, utkání řídil rozhodčí Doksanský sám. 
 

-   STK upozorňuje, že SŘB nedoznal ve svém čl. 16 Náležitosti jednotlivce žádných 

podstatných změn a odst. 2 jasně říká, že trenér a asistent předkládají licenci komisaři 

(rozhodčím) před zahájením utkání. Tuto skutečnost musí respektovat jak kluby, tak i 

rozhodčí, který musí, pokud trenér před utkáním nepředloží platnou licenci, tuto skutečnost 

poznamenat do zápisu o utkání. 
 

-   STK vyzývá kluby, aby plně respektovaly RS čl. 1.13. Hlášení utkání - Sekretář 

klubu vyhledá na stránkách http://sec.cbf.cz/ příslušné utkání družstva a nejpozději 14 dní před 

hracím termínem vyplní protokol o hlášení utkání – to znamená, že zadá datum, čas a hrací plochu.  
 

 -   Při stanovení začátku se musí kluby řídit ust. čl. 15 SŘB s tím, že RS čl. 2.2. 

upravuje přestávku při utkáních hraných formou dvojzápasů nebo turnajů, kdy mezi zápasy 

stejného družstva musí být přestávka nejméně 60 minut, nedohodnou-li se družstva jinak. 

Pokud to bude chtít kterýkoliv zainteresovaný tým dodržet, musí to pořadatel respektovat.  
  

 -   Nejmladší minižactvo – pořadatelství turnajů v listopadu a prosinci: 

7.-8. listopadu          - BA Roudnice n.L. 

7.-8. listopadu          - BK Levharti Chomutov 

14.-15. listopadu      - BK Teplice  

14.-15. listopadu      - BK SLUNETA Ústí n.L. A 

………………………………………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……. . 

5.-6. prosince           - SLUNETA Ústí n.L. C      

5.-6. prosince           - BK Baník Most    

12.-13. prosince       - Slavoj BK Litoměřice 

12.-13. prosince       - BK Horejsek Děčín  B 

http://sec.cbf.cz/


Bude-li dostatečný počet zájemců, bude kvalifikace o účast v NF probíhat dlouhodobě, a to 

v lednovém, únorovém a březnovém termínu. Závazné přihlášení týmů je stanoveno do 15.12. 

Družstva kategorie nejmladšího minižactva U11 mohou ještě v této sezóně startovat 

jak na soupisku potvrzenou klubem a sekretariátem ČBF-SeČ, na které může být libovolný 

počet hráčů/hráček, kteří nemusí být zapsáni v databázi ČBF, a stejně tak i na oficielní 

soupisku z databáze ČBF (systém LERIS), kde může být rovněž zapsán libovolný počet 

hráčů/hráček, ale hráč/hráčka může být však uveden jen na soupisce jednoho klubu. 

Kvalifikace o účast v Národním finále se pak hraje výlučně na soupisky ze systému ČBF. 

 

Pro lepší identifikaci hráčů ukládá STK všem klubům za povinnost vyhotovit soupisky 

pouze v barevném provedení. Pokud klub, ani žádný jejich člen nedisponuje tímto zařízením, 

požádá klub předsedu STK, který soupisku jejich družstva vytiskne a obratem poštou zašle. 

 

 

 

V Ústí nad Labem 10.10.2015                            Jan Šedivý – předseda STK  ČBF-SeČ 


