
Zpravodaj STK ČBF-SeČ č. 3 (listopad)  -  sezóna 2018/19 

                          Info: 

            Opětovně žádáme kluby, aby si zvolily jen jednu z forem posílání zápisů, buď dle čl. 

2.3. RS nebo vkládáním zápisu přímo do systému v LERISu. Tato forma bude od příští 

sezóny již jako jediná varianta a tak doporučujeme všem „klasikům“ se seznámit s touto 

formou již nyní. (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.) 

             Obdobně vše směřuje k tomu, že povinností bude i zaznamenávat/sledovat počet 

odehraných utkání hráček a hráčů v kategoriích U11, U12 a U13, Za tímto účelem byl již 

vytvořen v informačním systému ČBF jednoduchý kontrolní systém, který bude tato data 

sledovat (stanovený postup v IS vám zašlu). STK ČBF žádá kluby o vstřícnost a zápis hráčů, 

kteří nastoupili v mistrovských utkáních již nyní, a pokud možno doplnily údaje od začátku 

této sezóny.    

             STK upozorňuje kluby na čl. 2.2., který stanovuje časové rozpětí pro stanovení 

začátků mistrovských utkání a kluby jej musí respektovat. Řídící orgán dále žádá kluby, aby 

se chovaly vstřícně a začátky utkání stanovovaly s ohledem na dojezdovou vzdálenost 

soupeře.   

 Naskenované zápisy o utkání, převedené do PDF, které kluby vkládají do LERISu 

nebo zasílají mailem řídícímu orgánu, budou naskenovány v PDF, jak ukládá Rozpis soutěží a 

nebudou zmuchlané a špatně nasvícené. U nekvalitních skenů budou záznamy zápisů zrušeny 

a kluby pokutovány.   
 

               změny hracích termínů: 
                                                        

Přehled změn hracích termínů 

 č.utkání soutěž domácí  hosté původní  nový  poplatek 

36 19569 hNU19 Sokol D. Počernice BK Skřivánek ÚL 27.10.18      zrušen  

37 15782 hNU15 Baník Most BK Teplice 24.11.18 9.11.18 100,- 

38 19569 hNU19 Sokol D. Počernice BK Skřivánek ÚL ….----.... 14.11.18 200,- 

39 021/022 hU13 SLUNETA ÚL Loko Liberec 11.11.18 20.11.18 400,- 

40 056 SLM BK Lev.Chomutov BK Děčín 14.12.18 13.12.18 200,- 

41 015/016 kU12 BK Děčín B BK Děčín A 18.11.18 15.11.18 400,- 

42 15791 hNU15 Sokol Kladno Baník Most 9.12.18 4.12.18 100,- 

                           
 soutěže:  

   SL mužů: 

udělené pokuty: 

SLM 026 Slavoj BK Litoměřice - družstvo vedl trenér neuvedený na soupisce  …...... 50,- 

SLM 034  SLUNETA Ústí n.L. – TCH hráč Bartoš …..…….………………..……... 150,- 

SLM 034  BK Teplice – TCH hráč Kubizňák ………....…….………………..……... 150,- 

SLM 035 Slavoj BK Litoměřice - družstvo vedl trenér neuvedený na soupisce  …. .... 50,- 

SLM 037 Slavoj BK Litoměřice - družstvo vedl trenér neuvedený na soupisce  …. .... 50,- 

SLM 043 SLUNETA Ústí n.L. – TCH hráč Bár  ……..…….………………..……... 150,- 

SLM 043 SLUNETA Ústí n.L. – 2x TCH trenér Jelínek   ……..…...………..……... 400,- 

SLM 044 Slavoj BK Litoměřice - družstvo vedl trenér neuvedený na soupisce  …..... 50,- 



SLM 038 BK Horejsek Děčín – 2x TCH lavička …………………..……………….. 400,- 

SLM 038 BK Horejsek Děčín – TCH hráč Unar  …………………..……………….. 150,- 
 

   OP mužů 

udělené pokuty: 

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

OPM 016 BK REAL Roudnice – TCH hráč Šašek   ……………………………… 150,- 

OPM 016 BK REAL Roudnice – nehlášení výsledků utkání  dle čl. 2.5. RS …….. 100,- 

OPM 020 Skřivánek Ústí n.L. – TCH hráč Pretl   ………………………………… 150,- 

OPM 021 BA 2006 Roudnice – TCH hráč Krištof M  …….……………………… 150,- 
 

NRL žáci U15 

V termínu 8.-9. prosince končí první polovina soutěže, která byla zároveň kvalifikací o účast 

v dodatečné kvalifikaci o ŽL a pokračovat bude již 5.-6. ledna druhým kolem, a to ve stejném 

rozlosování jako v úvodní části jen s tím, že v případě postupujícího vítěze, budou jeho utkání  

zrušena. Výsledky ze základní části se nezapočítávají. Na webu ČBF bude rozlosování 

uvedeno do 19.12.2018 a kluby mohou, bez zpoplatnění, po vzájemné dohodě provést změny 

pořadatelství nebo změny termínů a to do 27. prosince 2018. 

TJ Thermia Karlovy Vary - STK potvrzuje uhrazení pokuty uložené ve zpravodaji č. 2 

TJ Sokol Vyšehrad 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. 

TJ Sokol Vyšehrad neuhradil uloženou sankci 100,- Kč uvedenou již ve zpravodaji č. 2, a tak 

řídící orgán, v případě i následného nesplnění povinností uložených klubu Rozpisem soutěží, 

vystaví of. rozhodnutí, po jehož nerespektování, bude družstvu zastavena činnost. 

udělené pokuty: 

NRL 15143 Slavoj BK Litoměřice – TCH trenér Hanzlík ………………………….. 200,- 

NRL 15442 Baník Most – TCH trenér Políček ……………………………………… 200,- 

NRL 15145 Sokol Vyšehrad - družstvo vedl trenér bez platné trenérské licence .......... 50,- 

NRL 15147 Baník Most – TCH hráč Frolich …...…………………………………… 150,- 

NRL 15149 Sokol Vyšehrad - družstvo vedl trenér bez platné trenérské licence .......... 50,- 

NRL 15151 Baník Most – TCH hráč Fischer …...…………………………………… 150,- 
 

    OS minižáci U13 

V termínu 5.-6. ledna začínají nadstavbové, finálové skupiny o 1. – 4. a 5. – 8. místo. Do 

skupiny o 1. – 4. místo postupují týmy, které odehrály základní část bez výjimek a plně podle 

pravidel minibasketbalu. Úvodní rozlosování bude následující:  

skupina o 1.-4. místo: 5.-6. ledna: A1 – B2 a A2 – B1; 19.-20. ledna: B2 – B1 a A1 – A2; 2.-

3. února: A2 – B2 a B1 – A1 („pololetky“ – jednejte včas) 

skupina o 5.-8. místo: 5.-6. ledna: A3 – B4 a A4 – B3; 19.-20. ledna: B4 – B3 a A3 – A4; 2.-

3. února: A4 – B4 a B3 – A3 („pololetky“ – jednejte včas) 

STCI 017 BA 2006 Roudnice n.L. – TCH trenérka Malcová  ………………………… 200,- 

STCI 018 BA LYNX – TCH hráč Dabdoub Zakaria ……………………….………… 150,- 
 

    OS minižáci U12 

V termínu 12.-13. ledna začínají nadstavbové, finálové skupiny o 1. – 4. a 5. – 8. místo. Do 

skupiny o 1. – 4. místo postupují týmy, které odehrály základní část bez výjimek a plně podle 



pravidel minibasketbalu. BA LYNX Liberec a BK Horejsek B a ve skupině B tým BK 

Teplice startují s udělenou výjimkou pro hráče, nemají nárok na postup do finálové skupiny o 

1.-4. místo a jejich výsledky nebudou ovlivňovat ev. postup ostatních týmů. O postupu 

rozhoduje pouze tabulka „čistých“ týmů. 

Úvodní rozlosování finálové části bude následující: 

skupina o 1.-4. místo: 12.-13. ledna A1 – B2 a A2 – B1; 26.-27. ledna: B2 – B1 a A1 – A2; 

9.-10. února: A2 – B2 a B1 – A1  

skupina o 5.-8. místo: 12.-13. ledna: A3 – B4 a A4 – B3; 26.-27. ledna: B4 – B3 a A3 – A4; 

9.-10. února: A4 – B4 a B3 – A3 

Rozlosování bude zveřejněno na webu oblasti bezprostředně po odehrání základních skupin. 

udělené pokuty: 

OS 11/12 BK Děčín - družstvo vedl trenér bez platné trenérské licence .................. 50,- 

OS 15/16 BK Děčín - družstvo vedl trenér bez platné trenérské licence .................. 50,- 
 

NRL junioky U19 

TJ Sokol Nusle - STK potvrzuje uhrazení pokuty uložené ve zpravodaji č. 2 
 

   NRL kadetky U17 

udělené pokuty: 

NRL 17638 ASK Lovosice - družstvo vedla trenérka neuvedená na soupisce  …….... 50,- 

BK Beroun - STK potvrzuje uhrazení pokuty uložené ve zpravodaji č. 2 

NRL 17645 Lokomotiva Liberec – TCH hráčka Šímová ………………………….... 150,- 
 

   NRL žákyně U15 

udělené pokuty: 

NRL 15770 Sokol Kladno – 2xTCH trenérka Řešátková Eva …………………..…… 400,- 

NRL 1579 Sokol Kladno – TCH trenérka Řešátková Eva ………………..……..…… 200,- 

NRL 15780 BC Slaný – TCH hráčka Gočárová ……………………..………………  150,- 

Sokol Kladno zašle, do 5ti dnů od obdržení zpravodaje, na č.ú 203284218/0600 částku 600,- 

Kč,  pokutu uloženou dle čl. 2.10.1. RS. 

BC Slaný Kladno zašle, do 5ti dnů od obdržení zpravodaje, na č.ú 203284218/0600 částku 

150,- Kč,  pokutu uloženou dle čl. 2.10.1. RS. 

DBaK  - STK potvrzuje uhrazení pokuty uložené ve zpravodaji č. 2 

 V termínu 8.-9. prosince končí první část soutěže, která byla zároveň kvalifikací o 

účast v dodatečné kvalifikaci o ŽL a pokračuje 5.-6. ledna druhým kolem, kterého se 

nezúčastní tým BK Horejsek Děčín, který postoupil do ŽL a celek BA Louny, který se ze 

soutěže odhlásil. Rozlosování bude uvedeno na webových stránkách do 12.12.2018 a kluby 

mohou, bez zpoplatnění, po vzájemné dohodě provést změny pořadatelství nebo změny 

termínů a to do 21. prosince 2018. 
Na základě oznámení BA Louny o odhlášení družstva žákyň U15 z NRL STK ČBF-

SeČ rozhodla, že účast družstva BA Louny  v nadregionální lize dívek U15 v sezóně  2018-19 
je zrušena a za odhlášení družstva z rozehrané soutěže se BA Louny, v souladu s SŘB čl. 39 
odst.1 písm. i) ukládá pokuta 4.540,- Kč. Uvedenou částku uhradí BA Louny na účet ČBF-
SeČ č. 203284218/0600, VS 505209 do osmi dnů ode dne obdržení tohoto rozhodnutí.  
 

   OS minižákyně U13  

SMKY 017 BA Tygřice Louny – TCH trenér Hnátek ……………………………….. 200,- 
 

   OS minižákyně U12  



Tato kategorie pokračuje oblastním  přeborem, který začíná 12. ledna – viz web. stránky. 

Závěrečnou tabulku nebudou ovlivňovat výsledky týmu TJ Slovan Varnsdorf, který startuje 

s udělenými výjimkami.  
 

   Nejmladší minižactvo U11 

STK vyhlásila již ve zpravodaji č. 2 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 21/22 BA LYNX Liberec - družstvo vedla trenérka bez platné licence ......... 50,- 

PS NM 26/28 Baník Most - družstvo vedl trenér bez platné licence ……………........ 50,- 

PS NM 30/31 – BA Louny - družstvo vedl trenér neuvedený na soupisce  ………..... 50,- 
 

   Přípravky U10 

Severočeský Minicup - v průběhu listopadu bylo uspořádáno dalších 5 akcí SM, do kterých se 

zapojily všechny přihlášené týmy. Pokračujeme 15.12. posledním letošním SM ve Varnsdorfu 

za účasti BK Ústí a BK Skřivánek Ústí n.L. 

STK vyzývá kluby, aby se přihlásily k pořadatelství SM v termínu  12.-13. a 26.-27. ledna a 

9.-10. února. Dále bude SM pokračovat až 23.-24. března, a to s ohledem na jarní prázdniny a 

kvalifikace v kategorii U11.   

 
 

                   
V Ústí n.L.    30.11.2018                                               Jan Šedivý – předseda STK ČBF-SeČ 

mailto:pedro.ul@seznam.cz

