Zpravodaj STK ČBF-SeČ č. 4 (prosinec) - sezóna 2018/19
Info:
Řídící orgán, opakovaně vyzývá kluby, aby při žádosti o změnu hracího termínu plně
respektovaly Rozpis soutěže čl. 2.7. a STK pak zasílaly k projednání pouze žádost, která bude
podložena vyjádřením soupeře, kterého se přeložení týká.
STK ČBF rovněž opakovaně žádá kluby o vstřícnost a vyznačení v LERISu
nastoupení do utkání u hráčů/hráček v mistrovských utkáních v kategoriích U12 a U13, a to
bez ohledu na to, co si o smysluplnosti této akce myslí.
změny hracích termínů:
Přehled změn hracích termínů

č.utkání
43-a
44
46/b
46/a
47
48
49
50
51
52

17649
15165
17653
17656
23/24
15855
025
15837
051
15/16

soutěž
hNU17
kNU15
hNU17
hNU17
kU12
hNU15
OPM
hNU15
SLM
kU13

domácí
ASK Lovosice
Sokol Vyšehrad
BK Beroun
BC Slaný
Slavoj Litoměřice
Sokol Kladno
BK Česká Lípa
BC Slaný
BA Louny
Slavoj Litoměřice

hosté
BA Louny
Baník Most

ASK Lovosice
ASK Lovosice
BK Děčín
BC Slaný
BK REA Roudnice
Sokol Kladno

BK Chomutov
Slovan Varnsdorf

původní
1.12.18
9.12.18
15.12.18
16.12.18
15.12.18
3.3.19
15.12.18
5.1.19
7.12.18
16.2.19

nový
22.1.19
7.12.18
19.1.19
20.1.19
7.1.19
26.2.19
26.1.19
5.2.19
21.1.19
30.3.19

soutěže:
SL mužů:
udělené pokuty:
SLM 053 Slavoj BK Litoměřice - družstvo vedl trenér neuvedený na soupisce …............ 50,SLM 053 USK Slávia Liberec - družstvo vedl trenér neuvedený na soupisce ………...... 50,SLM 058 ASK Lovosice – DCH hráč Šebo …………………………………………….. 200,SLM 058 USK Slávia Liberec – DCH hráč Babák …………………………………….. 200,OP mužů
udělené pokuty:
OPM 024 BK Děčín Křešice - družstvo vedl trenér neuvedený na soupisce ……..……. 50,OPM 023 Skřivánek Ústí n.L. – TCH hráč Pretl … ………………………………..… 150,OPM 023 Skřivánek Ústí n.L. – TCH lavička … ……………………………..……… 200,OPM 022 BK REAL Roudnice – TCH hráč Vrána ……………………………..…….. 150,OPM 027 Skřivánek Ústí n.L. – TCH hráč Pretl ……………….……………..……… 150,OPM 027 BA 2006 Roudnice – TCH hráč Zavadil …….…….……………….……… 150,NRL žáci U15
V termínu 5.-6. ledna pokračuje soutěž druhým kolem, a to ve stejném rozlosování jako
v úvodní části jen bez vítěze, který postoupil do ŽL. Výsledky ze základní části se
nezapočítávají. Na webu ČBF je rozlosování uvedeno a kluby mohou, bez zpoplatnění, po
vzájemné dohodě provést změny pořadatelství nebo změny termínů a to do 27. prosince 2018.
TJ Sokol Vyšehrad - STK potvrzuje uhrazení pokuty uložené ve zpravodaji č. 3

poplatek

200,200,200,200,400,2.7.
400,----2.7.3.

OS minižáci U13
V termínu 5.-6. ledna začínají nadstavbové, finálové skupiny o 1. – 4. a 5. – 8. místo.
Rozlosování je již uvedeno na stránkách oblasti.
OS minižáci U12
V termínu 12.-13. ledna začínají nadstavbové, finálové skupiny o 1. – 4. a 5. – 8. místo.
Rozlosování je již uvedeno na stránkách oblasti.
Udělené pokuty:
OS 17/18 BA LYNX Liberec – družstvo vedl trenér bez platné trenérské licence …......... 50,NRL junioky U19
Bez problémů a připomínek.
NRL kadetky U17
Základní část soutěže končí v termínu 26.-27. 1. a v termínu 9.-10. 2. se pokračuje nadstavbou
ve skupinách o 1. – 4. a 5. – 7. místo, a to systémem ve dvojicích, každý s každým 1x
dvoukolově. Výsledky ze základní části se nezapočítávají.
udělené pokuty:
NRL17650 BK Beroun - družstvo vedl trenér bez platné trenérské licence .................. 50,BK Beroun 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 žákyně U15
V termínu 5.-6. ledna pokračuje soutěž druhým kolem, a to ve stejném rozlosování jako
v úvodní části jen bez vítěze, který postoupil do ŽL. Výsledky ze základní části se
nezapočítávají. Na webu ČBF je rozlosování uvedeno a kluby mohou, bez zpoplatnění, po
vzájemné dohodě provést změny pořadatelství nebo změny termínů a to do 21. prosince 2018.
udělené pokuty:
NRL15794 BK Mariánské Lázně - družstvo vedl trenér neuvedený na soupisce .... 50,NRL15794 BK Teplice – TCH trenér Hirschner …………………………………. 200,BK Mariánské Lázně 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.

Sokol Kladno - STK potvrzuje uhrazení pokuty uložené ve zpravodaji č. 3
BC Slaný
- STK potvrzuje uhrazení pokuty uložené ve zpravodaji č. 3
BA Louny
- STK potvrzuje uhrazení pokuty uložené ve zpravodaji č. 3
OS minižákyně U13
SMKY 020/030 BA Tygřice Louny – pozdní zaslání zápisu o utkání ……………….. 100,SMKY 031 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 zpravodajích č. 2 a 3 kvalifikaci o účast v Národním finále pro kategorie
chlapců, dívek a mix, do kterých se přihlásily týmy: chlapci – BK Horejsek Děčín a Slavoj
BK Litoměřice, mix – BA 2006 Roudnice n.L. a BA Tygři Louny. Do kategorie dívek podal
přihlášku pouze BK Skřivánek Ústí n.L. a zde je tudíž postup do NF přímý, bez kvalifikace.
Kvalifikace v kategoriích chlapci a mix bude zahájena v termínu 19.-20. ledna 2019 a bude
začleněna utkání do 4. kola přípravné soutěže U11. V kvalifikaci týmy startují již plně podle
řádů ČBF.
udělené pokuty:
PS NM 445/46 Baník Most - družstvo vedl trenér bez platné licence ……………........ 50,Přípravky U10
Severočeský Minicup - v průběhu prosince byl uspořádán pouze jeden SM, a to 15.12.
Varnsdorfu. STK vyzvala k účasti postupně všechny kluby, které v přihlášce do soutěží
uvedly i zájem o účast v SM. Skvěle připravené a zorganizované akce se (vedle domácího
celku) zúčastnil pouze tým chlapců SLUNETY Ústí n.L. Ostatní kluby neprojevily zájem,
některé ani na výzvu k účasti nereagovaly. STK zvažuje, že ukončí svou organizační úlohu u
Severočeského Minicupu.

V Ústí n.L.

20.12.2018

Jan Šedivý – předseda STK ČBF-SeČ

