
Zpráva STK pro ČBF – Oblast Severní Čechy - Valnou hromadu 2015 

V minulé sezóně 2014 - 2015 se soutěží řízených STK ČBF-SeČ zúčastnilo celkem 63 týmů z 23 klubů, 

a to 19 týmů dospělých a 44 mládežnických. V kategoriích, ve kterých oblast nedisponovala 

dostatečným počtem týmů pro sestavení samostatných soutěží byla všem dána možnost startu 

v soutěžích sousedních oblastí.  

 

SLM: 8 týmů, základní část každý s každým dvoukolově a následně play-off na dvě vítězství. Vítězem 

byla SLUNETA Ústí n.L. 

OPM: 11 týmů, základní část, skupiny východ/západ, každý s každým dvoukolově a následně 

nadstavbová část o konečné pořadí ve skupinách o 1. – 4., 5. – 8. a 9. – 11. místo. Vítězem byl BK 

Levharti Chomutov.  

Starší minižáci U13: 9 týmů, zahájení ve třech skupinách po třech turnajově a následně navazovala 

finálová část, skupiny o 1. – 6. každý s každým dvojzápasy dvoukolově a o 7. – 9. místo turnajově. 

Vítězem byl Slavoj BK Litoměřice a druhý postupujícím do předkola MČR byl BK Kondoři Liberec. 

Mladší minižáci U12: 6 týmů, základní část každý s každým, dvojzápasy dvoukolově, v nadstavbě pak 

finálové skupiny o 1. – 3. a 4. - 6. místo.  Vítězem byl Slavoj BK Litoměřice. 

Žákyně U15 (Kadetky U17): 6 týmů, úvodní část -  kvalifikace o postup do ŽL U15 – postoupila TJ 

Slovan Litoměřice, dále soutěž pokračovala jako OP kadetek U17, 5 týmů, . hr systémy ve dvojicích 

každý s každým dvoukolově.  Vítězem byla TJ Lokomotiva Liberec I. 

Starší minižákyně U13: V oblasti se neuskutečnila samostatná soutěž U13. Byla odehrána pouze 

kvalifikace o účast v předkole MČR (TJ Slovan Litoměřice – BK Levhartky Chomutov). Vítězem a 

postupujícím do předkola MČR byl BK Levhartky Chomutov. 

Mladší minižákyně U12:  8 týmů, dlouhodobá soutěž, každý s každým, dvojzápasy dvoukolově. 

Vítězem a postupujícím do Národního finále U12 byla BK SLUNETA Ústí n.L. 

Nejmladší minižactvo U11: 15 týmů, soutěž/nesoutěž, bez nutnosti registrace hráčů/hráček v databázi 

ČBF. O postupujících do NF chlapců, děvčat a mixu rozhodli kvalifikace, ze kterých postoupil Slavoj 

BK Litoměřice – chlapci a BK Horejsek Děčín – dívky a mix.   

 

V probíhající sezóně 2015 – 2016 je v oblastních soutěžích řízených STK ČBF-SeČ zařazeno celkem 58 

týmů z 23 klubů, a to 18 týmů dospělých a 39 mládežnických. Dále z oblasti v kategorii U15 4 týmy 

chlapců 1 dívčí startovaly v Nadregionální soutěži. V U17 5 týmů děvčat i chlapců daly „v referendu“ 

přednost společné soutěži se středními Č, kde tím pádem vznikly soutěže o 10-ti týmech a jeden tým 

startuje ve stř.Č v juniorech U19.  

 

Muži - Severočeská liga   - do soutěže je přihlášeno 8 týmů: BNK Most, Sl. VŠ Liberec, Slavoj BK 

Litoměřice „C“, BK Teplice, SLUNEA Ústí n.L., BA Louny, BK Horejsek Děčín, BK Baník Most A. 

Dlouhodobá soutěž. Základní, rozdělovací část každý s každým jednotlivě, dvoukolově. Po skončení, 

základní rozdělovací části bude následovat finálová část, která určí celkové pořadí. Skupina o 1. – 4. 

místo, s každým jednotlivě, dvoukolově (6 termínů – 6 zápasů), skupina o 5. – 8. místo s každým 

jednotlivě, dvoukolově (6 termínů – 4 zápasy). Výsledky ze základní části nezapočítávají.  

Muži – Oblastní přebor  do soutěže je přihlášeno 10 týmů - BK Litvínov, BK Most, BK Chomutov, 

ASK Lovosice, BK Skřivánek Ústí n.L., BK REAL Roudnice n.L., BA Roudnice n.L., BK Česká Lípa, 

TJ Slovan Varnsdorf, BK Děčín Boletice. Dlouhodobá soutěž, každý s každým jednotlivě, dvoukolově. 

Starší minižáci U13  do soutěže vstupuje 6 týmů – BK Horejsek Děčín „A“, BK Horejsek Děčín „B“, 

Slavoj BK Litoměřice, BA Louny, BK Kondoři Liberec, BK SLUNETA Ústí n.L.  

Základní část – každý s každým jednotlivě, dvoukolově, systém dvojutkání. Finálová nadstavba ‐ 

dvě skupiny: o 1. ‐ 3. místo a 4. ‐ 6. místo sehráním tří jednodenních turnajů po jednom vzájemném 

zápase o konečné umístění. Do předkola MČR postupují týmy podle klíče ČBF. 



Mladší minižáci U12 (možno mix)   do soutěže je přihlášeno 5 týmů – BK Teplice, BK Kondoři 

Liberec, Slavoj BK Litoměřice, BK Horejsek Děčín, BK SLUNETA Ústí n.L. Dlouhodobá soutěž. 

Základní část – každý s každým jednotlivě, dvoukolově, systém dvojutkání. Finálová nadstavba ‐ dvě 

skupiny: o 1. ‐ 3. místo sehráním tří jednodenních turnajů po jednom vzájemném zápase o konečné 

umístění. a  o 4. ‐ 5. místo dva dvojzápasy. Do NF postupují týmy podle klíče ČBF, které odehrály celou 

soutěž jen s "ČISTÝM" družstvem. 

Starší minižákyně U13 do soutěže je přihlášeno 9 týmů – BK Česká Lípa,  BK Horejsek Děčín, BK 

Levhartice Chomutov, TJ Lokomotiva Liberec, TJ Slovan Litoměřice, ASK Lovosice, BA Louny, BK 

SLUNETA Ústí n.L., TJ Slovan Varnsdorf. Celá soutěž bude sehrána turnajově, 4x vždy 3 skupiny po 

třech týmech a u každého pořadatelství. Do předkola MČR postupují týmy podle klíče ČBF. 

Mladší minižákyně U12 (možno mix)  do soutěže je přihlášeno 7 týmů – BK Levhartice Chomutov, TJ 

Slovan Litoměřice „A“, TJ Slovan Litoměřice „B“, BK Baník Most, BA Louny, BK SLUNETA Ústí 

n.L., BK Slovan Ústí n.L.  Dlouhodobá soutěž, každý s každým jednotlivě, dvoukolově, systém 

dvojutkání Do NF postupují týmy podle klíče ČBF, které odehrály celou soutěž jen s "ČISTÝM" 

družstvem. 

Nejmladší minižactvo (U11)   

do soutěže je přihlášeno 12 týmů - soutěž tvoří turnaje po třech účastnících (nebo dvojutkání). První 

turnaje byly rozlosovány podle klubových odhadů výkonnosti (začátečníci/pokročilí), další pak podle 

jejich výsledků, aby se setkávaly týmy alespoň přibližně stejné výkonnosti. Do konce roku 2015 bude 

vyhlášena kvalifikace o účast v NF a soutěž bude upravena podle přihlášených družstev.  

 

Nejčastěji diskutovanou otázkou jsou herní systémy soutěží, a to jak u mužů, tak i u mládeže.  Návrh 

Kondorů – hrát minisoutěže formou turnajů a dát šanci výkonnostně slabším týmům na alespoň jeden 

„slušný“ výsledek naráží na jeden zásadní problém, a to případnou žádost o změnu stanoveného hracího 

termínu, např. z důvodu nemocnosti, ale hl. z důvodu jarních prázdnin, které jsou roztaženy přes 7 

herních termínů. Ve dvou týmech je dohoda reálná, ale ve třech velmi problémová. Vždy je však 

základem dohoda klubů. Názory klubů, na uspořádání soutěží, budou základem pro tvorbu soutěží a 

herní systémy v příští sezóně. Po uzavření přihlášek kluby obdrží návrhy systémů a STK se podle jejich 

vyjádření (se souhlasem TMK) zařídí – větší bere. 

Jedním z problémů se kterým se STK potýká, je hlášení utkání. Zde musíme být všichni disciplinovaní. 

RS jasně stanoví hlásit 14 dnů předem a od příští sezóny bude STK nekompromisní. Usnadní to práci 

jak soupeřům se zajišťování hráčů a dopravy, tak delegačnímu ČABRu, což se promítne zpětně i 

domácím v méně nákladné delegaci rozhodčích.  

Hlášení turnajových utkání, vč. výsledků. Zde je, systém LERIS naprosto bezradný. Neumožní nahlásit 

pořadateli utkání, kde není týmem A a zapsat výsledky zápasu, ve kterých nehraje. Tak to prostě je ve 

všech oblastech a nikdo s tím nic nenadělá. Takže hlášení turnajů a jejich výsledků přes předsedu STK.  

Další diskutovanou otázkou je udělování výjimek. Po loňské sezóně, kdy bylo posuzování a schvalování 

velmi benevolentní přistoupila STK k přísnějším a jasným pravidlům – viz příloha RS. I zde bude po 

sezóně prostor pro „klubové referendum“, jak dál v této problematice. Stejně tak bude opět otevřena 

otázka, zda v pokračovat v kategoriích U12 formou mix  (3/2) nebo vypsat jen čisté soutěže s ev. 

povolením výjimky, za předem určených pravidel. 

Klíčovým problémem v sestavování soutěží jsou žákovské a dorostenecké kategorie, tady ČBF 

prokázala naprostý nezájem a bezradnost. Doufejme, že nově složené mládežnické komise najdou pro 

tuto problematiku schůdné řešení.   

                                                                                          Jan Šedivý – předseda STK ČBF-SeČ 

 


