
Rozpis soutěží - příloha č. 1 

sezóna 2017/2018 

Sazebník poplatků za žádosti a pokut za porušení SŘB, RS a pravidel basketbalu  

Žádost o přeložení utkání, změnu hracího termínu  v OP                                                                                200 

Přeložení utkání v rozporu s článkem  RS 2.7.1 a 2.7.7. v OP                               400 

Žádost o přeložení utkání, změnu hracího termínu v NRS                                                                                 100 

Přeložení utkání v rozporu s článkem  RS 2.7.1 a 2.7.7. v NRS 200 

Změna pořadatelství utkání po vydání rozlosování 100 

Předehrání nebo přeložení utkání (dvojutkání) bez souhlasu STK                  1000 

Nehlášení utkání 14 dnů před termínem utkání                  - první případ/opakovaně                                                      100/200 

Nesplnění povinností uložené v čl. 2.1.1. RS                    (pozdní zaslání soupisky)                                                         100 

Nesplnění povinnosti čl.1.6.  RS                    (nepředložení soupisky před utkáním)                                                              500 

Nehlášení výsledků utkání (čl. 2.5. RS)                          - první případ/opakovaně                                        100/200 

Pozdní zaslání zápisu o utkání vedoucímu soutěže                                          100 

Špatně vyplněný zápis (hlavička, číslo utkání, chybné číselné pořadí hráčů apod.)                                                                                                                       do     100 

Nedostatky při zajištění utkání (není vyplněn zápis 20 min. před utkáním, chybí 

stopky, ukazatel skóre, měření 24 vt. a 14 vt., signalizace osobních chyb hráčů i 

družstva, šipka aj., vč. teploty vzduchu v tělocvičně – čl. 33 SŘB)                                                                                              

do     500 

Pozdní příjezd k utkání bez doložení dokladu o příčině                                   500 

Družstvo vedl při utkání trenér neuvedený na soupisce družstva              50 

Obsazení rozhodčích bez vědomí ČABR-seČ                                                  500 

Nerespektování nařízení, nepodání odpovědi, či vysvětlení při dotazu                  

STK, OV, DK                                                                                                   

200 

Podání námitek, SŘB čl. 40                                                                              500 

Podání odvolání proti rozhodnutí STK, SŘB čl. 41                                         1000 

Neoprávněný start v utkání                                                                               1000 

Nesehrané nebo nedohrané utkání vinou jednoho ze soupeřů / kontumace utkání 

z viny klubu, týmu                                                                                                        

2000 

Dodatečné přijetí družstva do soutěže před vydáním rozlosování soutěže 

(mimo startovné)                                                                                                  

200 

Dodatečné přijetí družstva do soutěže po vydání rozlosování soutěže  

(mimo startovné) 

1000 

Neúčast družstva na turnaji nejmladšího minižactva                                        1000 

Odhlášení družstva ze soutěže po rozlosování (před zahájením soutěže)                 do   3000 

Odhlášení nebo vyloučení družstva v průběhu soutěže                                                                      do 10000 

Nedohrané utkání jako důsledek inzultace nebo pokusu o inzultaci                4000 

Nedostavení se k utkání (dvojutkání), nesehrání utkání bez souhlasu STK   do  4000 

Poplatek při schválení žádosti o start družstva v soutěži dospělých bez 

družstev mládeže                                                                   1. rok                     

                                                                                               každý další rok     

 

2000 

4000 

Za opakované přestupky je možné pokuty zdvojnásobit.  

Další, zde neuvedené přestupky lze potrestat, v souladu s čl. 39 odst. 1 písm. i) 

maximálně do výše 50.000,- Kč. 

 


