
Zpravodaj STK ČBF-SeČ č. 2 (říjen)  -  sezóna 2018/19 

                          hlášení utkání, výsledky, zápisy 

Rozpis soutěže, vč. čl. 2.3. o formě zasílání zápisů o utkání, byl koncipován, schválen a 

vydán aniž by oblastní STK byla informována o tom, že ČBF zadala u LERISu ukládání zápisu o 

utkání přímo do systému. Tím vznikl drobný nesoulad mezi kluby a řídícím orgánem a byl v tom 

trochu -nepřehledno, neboť kluby v oblastních soutěžích a v NRL nedokázaly vložit zápis do systému 

dle návodu, který je uvedený v RS ČBF. Zápis utkání ale vložíte takto: Po zadání výsledku v IS na další 

téže stránce v odkazu „Statistiky“ je kolonka „Vložení souboru zápisu“. V „Adrese“ vyberte předem 

naskenovaný zápis o utkání a tlačítkem vpravo „Uložit“ jej uložte. STK ČBF-SeČ žádá tudíž kluby, 

aby zvolily jednotnou formu zasílání zápisů pro všechny soutěže, ve kterých jejich týmy startují. 

Pokud kluby upustí od tradičního zasílání poštu, tak to řídící orgán uvítá, ale pokud ne, bude STK 

jejich rozhodnutí respektovat, neboť je to v souladu s RS pro letošní sezónu. V příští sezóně již od této 

formy upustíme.  
 

               změny hracích termínů: 
                                                        

Přehled změn hracích termínů 

 č.utkání soutěž domácí  hosté původní  nový  poplatek 

21 15114 kNU15 Baník Most BA 2006 Roudnice 27.10.18 23.10.18 2.7.1b. 

22 15142 kNU15 BA 2006 Roudnice Baník Most 28.10.18 6.11.18 2.7.1b. 

23 15113 kNU15 Thermia K. Vary BK Sokolov 27.10.18 6.11.18 2.7.1b. 

24 15141 kNU15 BK Sokolov Thermia K. Vary 28.10.18 7.11.18 2.7.1b. 

25 5,6/17,18 kU12 BA LYNX Liberec BK Děčín 20.10.18 1.12.18 100,- 

26/27 739/767 kNU15 BK Děčín BK Teplice 27/28.10. 16.11.18 2.7.1b. 

28 17633 hNU17 BK Děčín Loko Liberec 21.10.18 24.10.18 200,- 

29 015+016 hU13 Loko Liberec BK Děčín 27.10.18 25.11.18 2.7.1b. 

30 013+014 hU13 Slovan Litoměřice BK Skřiváek ÚL 27.10.18 19.10.18 400,- 

31 9/10-21/22 kU13 BA Roudnice  BK Děčín 27.10.18 8.12.18 100,- 

32 15740 hNU15 Baník Most BA Louny 27.10.18 1.11.18 2.7.1b. 

33 15768 hNU15 BA Louny BaníkMost 28.10.18 16.11.18 2.7.1b. 

34 15785 hNU15 Baník Most BK Děčín 25.11.18 20.11.18 100,- 

35 17640/37 hNU17 Slovan Litoměřice ASK Lovo/BA LN 3/4.11.18 29.10/16.11. 200,- 

                           
 soutěže:  
   SL mužů: 

udělené pokuty: 

SLM 004 USK Slavia Liberec - družstvo vedl trenér bez platné trenérské licence ...... 50,- 

SLM 003 Slavoj BK Litoměřice - družstvo vedl trenér neuvedený na soupisce  …...... 50,- 

SLM 007 TJ Slovan Varnsdorf – TCH lavička ………………………….…………... 200,- 

SLM 008 Slavoj BK Litoměřice - družstvo vedl trenér neuvedený na soupisce  …...... 50,- 

SLM 010  BK Horejsek Děčín – TCH lavička ………………………….…………... 200,- 

SLM 010  BK Horejsek Děčín – TCH hráč Černý ………….………………..……... 150,- 

SLM 011  BK Levharti Chomutov – TCH hráč Seifert …….………………..……... 150,- 

SLM 014 Slavoj BK Litoměřice - družstvo vedl trenér neuvedený na soupisce  …..... 50,- 

SLM 015  SLUNETA Ústí n.L. – TCH hráč Wagner ……….………………..……... 150,- 



SLM 017 Slavoj BK Litoměřice - družstvo vedl trenér neuvedený na soupisce  …...... 50,- 

SLM 017 Slavoj BK Litoměřice – TCH hráč Bubeník ………………………………. 150,- 

SLM 017 BA Louny – TCH hráč Vacek ……………….……………………………. 150,- 

SLM 019 USK Sl. Liberec - družstvo vedl trenér bez platné trenérské licence ……..... 50,- 
 

   OP mužů 

U této soutěže řídící orgán chybně doplnil (na vyzvání jednoho klubu) soutěž o druhé 

dvojkolo. Po zjištění pochybení (na upozornění jednoho klubu)  je soutěž na webu upravena 

dle herního systému, který je součástí RS, a který si kluby zvolily při vyhlášení soutěží. 

Soutěž po odehrání základní části bude pokračovat ve skupinách o 1.-3.  a 4.-6. místo, kde se 

započítávají pouze výsledky vzájemných zápasů týmů ve skupině. 

udělené pokuty: 

OPM 002 BA 2006 Roudnice n.L. – TCH hráč Krištof  ………………………… 150,- 

OPM 002 BA 2006 Roudnice n.L. – TCH hráč Formánek  ……………………… 150,- 

OPM 002 BK Česká Lípa – TCH hráč Tesař  2x    ……….……………………… 300,- 

OPM 003 Skřivánek Ústí n.L. – TCH hráč Čech     ……………………………… 150,- 

OPM 003 BK Děčín Křešice – TCH hráč Marek …………………..…………….. 150,- 

OPM 004 BK REAL Roudnice n.L. – TCH hráč Teichert  ……………………… 150,- 

OPM 004 BK Děčín Křešice – TCH hráč Rous   …………………..…………….. 150,- 
 

NRL žáci U15 

udělené pokuty: 

NRL 15133 Sokol Vyšehrad - družstvo vedl trenér bez platné trenérské licence ...... 50,- 

NRL 15135 TJ Th K. Vary - družstvo vedla trenérka neuvedená na soupisce  …… . 50,- 

NRL 15138 Sokol Vyšehrad - družstvo vedl trenér bez platné trenérské licence ...... 50,- 

NRL 15140 TJ Th K. Vary - družstvo vedla trenérka neuvedená na soupisce  …… . 50,- 

TJ Sokol Vyšehrad a TJ Thermia Karlovy Vary zašlou, do 5ti dnů od obdržení zpravodaje, na 

č.ú 203284218/0600 částku 100,- Kč,  pokutu za porušení RS čl. 2.14.1. Každé družstvo musí být 

vedeno v soutěžních utkáních kvalifikovaným trenérem s platnou trenérskou licencí (minimálně licence 

„C“), který je uveden na soupisce družstva jako trenér nebo asistent trenéra. 
 

    OS minižáci U13 

S udělenou výjimkou pro hráče je ve skupině A pouze BA LYNX Liberec, který nemá nárok 

na postup do finálové skupiny o 1.-4. místo a jeho výsledky nebudou ovlivňovat ev. postup 

ostatních týmů.  

OS minižáci U12 

S udělenou výjimkou pro hráče je ve skupině A BA LYNX Liberec a BK Horejsek B a ve 

skupině B tým BK Teplice. Tyto celky nemají nárok na postup do finálové skupiny o 1.-4. 

místo a jejich výsledky nebudou ovlivňovat ev. postup ostatních týmů.  

udělené pokuty: 

OS 07/08 BK Děčín - družstvo vedl trenér bez platné trenérské licence .................. 50,- 
 

NRL junioky U19 

udělené pokuty: 

NRL 19567 Sokol Nusle B -družstvo vedla trenérka neuvedená na soupisce  ……. 50,- 

TJ Sokol Nusle zašle, do 5ti dnů od obdržení zpravodaje, na č.ú 203284218/0600 částku 50,- 

Kč,  pokutu za porušení RS čl. 2.14.1. Každé družstvo musí být vedeno v soutěžních utkáních 



kvalifikovaným trenérem s platnou trenérskou licencí (minimálně licence „C“), který je uveden na 

soupisce družstva jako trenér nebo asistent trenéra. 
 

   NRL kadetky U17 

udělené pokuty: 

NRL 17631 BK Beroun - družstvo vedla trenérka neuvedená na soupisce  …….... 50,- 

NRL 17635 BK Beroun - družstvo vedla trenérka neuvedená na soupisce  …….... 50,- 

NRL 17627 TJ Slovan Litoměřice - trenérka bez platné trenérské licence .............. 50,- 

NRL 17630 TJ Slovan Litoměřice - trenérka bez platné trenérské licence .............. 50,- 

BK Beroun zašle, do 5ti dnů od obdržení zpravodaje, na č.ú 203284218/0600 částku 100,- Kč,  

pokutu za porušení RS čl. 2.14.1. Každé družstvo musí být vedeno v soutěžních utkáních 

kvalifikovaným trenérem s platnou trenérskou licencí (minimálně licence „C“), který je uveden na 

soupisce družstva jako trenér nebo asistent trenéra. 
 

   NRL žákyně U15 

udělené pokuty: 

NRL 15756 DBaK - družstvo vedla trenérka neuvedená na soupisce  ……….......... 50,- 

BaK Plzeň zašle, do 5ti dnů od obdržení zpravodaje, na č.ú 203284218/0600 částku 50,- Kč,  

pokutu za porušení RS čl. 2.14.1. Každé družstvo musí být vedeno v soutěžních utkáních 

kvalifikovaným trenérem s platnou trenérskou licencí (minimálně licence „C“), který je uveden na 

soupisce družstva jako trenér nebo asistent trenéra. 

   OS minižákyně U13  

Bez připomínek a problémů. 
 

   OS minižákyně U12  

Bez připomínek a problémů. 
 

   Nejmladší minižactvo U11 

STK vyhlašuje kvalifikaci o účast v Národním finále pro kategorie chlapců, dívek a mix. 

Kvalifikace bude zahájena v lednu 2019 a kluby podají své závazné přihlášky u předsedy 

STK (mailem na adresu pedro.ul@seznam.cz) do 12. prosince 2018. Na později podané 

přihlášky nebude brán zřetel. V kvalifikacích startují týmy již plně podle řádů ČBF.  

udělené pokuty: 

PS NM 01/03 BK Chomutov - družstvo vedla trenérka neuvedená na soupisce  …........ 50,- 

PS NM 06/07 BK Horejsek Děčín - družstvo vedl trenér bez platné trenérské licence ... 50,- 
 

   Přípravky U10 

Severočeský minicup byl zahájen 7.10. v Děčíně a na listopad je připraven následující 

program.  

2.    3.11. 3.    3.11. 4.    17.11. 5.    18.11. 6.    24.11. 
BK Chomutov         Slj. Litoměřice ASK Lovosice BK  DCk BK Teplice         

Horejsek DCd    Horejsek DCk    SLUNETA Ústí d TJ Sn Varnsdorf      BK Chomutov         

ASK Lovosice         TJ Sn Varnsdorf      Horejsek DCd    SLUNETA Ústí k Slj. Litoměřice 

Hostující týmy nahlásí pořadateli počet hráčů/hráček, se kterými se SM zúčastní a pořadatel 

připraví program – cvičení/soutěže/formu hraní a seznámí s tím soupeře, kteří svůj tým na 

plánovaný turnaj připraví. Všichni přítomní trenéři pak spolupracují na průběhu akce. 

mailto:pedro.ul@seznam.cz


STK vyzývá kluby, aby se přihlásily k pořadatelství SM v termínech 1.-2. a 15.-16. prosince, 

ev. 12.-13. a 26.-27. ledna.  Pokud se přihlásí více zájemců o pořadatelství, nabídneme účast i 

klubům mimo oblast. 

 
 

                   
V Ústí n.L.    26.10.2018                                               Jan Šedivý – předseda STK ČBF-SeČ 


