
Zpravodaj STK ČBF-SeČ č. 2 (říjen)  -  sezóna 2019/20 

             Nařízení STK, hlášení utkání, výsledky, zápis, utkání minižactva 

S turnajovým herním systémem si informační systém (IS) LERIS bohužel neví rady a 

proto zde STK stanovuje následující postup: Pořadatel zadá do IS úvodní utkání a další údaje 

zašle mailem předsedovi STK. Po odehrání utkání obdrží originál zápisu tým, uvedený 

v zápise o utkání jako družstvo „ A“, který do IS zapíše výsledek a vloží zápis.  

Kontrolou zápisů o utkání v této sezóně odehraných zápasů bylo zjištěno, že některé 
klubů neplní své povinnosti uložené jim Soutěžním řádem basketbalu a Rozpisem soutěží vč. 
jeho příloh a to především tím, že: 
- v zápise o utkání není zcela vyplněna hlavička zápisu o utkání, a to vč. uvedení družstev, 
která v utkání hrají, čísla utkání, chybí i jména pomocných rozhodčích, či jména a podpisy 
trenérů. Pomocné rozhodčí zajišťuje pořádající klub, který je plně zodpovědný za výkon jejich 
funkce, ale je i povinností 1. rozhodčího práci zapisovatelů kontrolovat. 
- klubům, kterým byla udělena výjimka pro hráče/hráčky v oblastních soutěžích, podle 
přílohy RS č. 8 je uloženo, aby tito hráči/hráčky byly na soupisce zřetelně označeni 
zvýrazňovačem, v zápise o utkání byli označeni „V“ a během utkání mohou být na hřišti max. 
2 z nich. Pro týmy v NRL platí pravidla stanovená STK ČBF – viz. stejná příloha.  
    Pokud řídící orgán zjistí, že výše uvedené nedostatky budou nadále přetrvávat, a to vč. 
základních povinností jako je hlášení utkání, zapisování výsledků a vkládání zápisů do IS atd., 
bude přistoupeno k sankcím podle sazebníku pokud (příloha RS č. 1) ev. podle SŘB. U 
udělených výjimek pak budou tyto zrušeny. 
 K povinnosti klubu patří i hodnocení rozhodčích, které je zakotveno v RS čl. 2.5.1. a i 
zde pamatuje sazebník pokut na neplnění této povinnosti. 

Zápisy o utkání ukládá klub do IS výhradně ve formátu pdf (neukládat ve formátu jpg, jpeg, 

tiff). V případě, že bude naskenovaný zápis v nevyhovující kvalitě, řídící orgán nařídí 

nápravu. Nerespektování tohoto nařízení bude pokutováno. 

Pokud v minižákovských soutěžích nemá družstvu k odehrání utkání počet hráčů, 

který stanoví pravidla minibasletbalu, není to důvodem k nesehrání utkání. Rozhodčí 

poznamená tuto skutečnost do zápisu o utkání, tým praktikuje volné střídání a o herních 

důsledcích rozhodne řídící orgán (RS čl. 2.13.1.)  
 

změny hracích termínů: 
                                                        

Přehled změn hracích termínů 

 č.utká

ní 

soutěž domácí  Hosté původní  nový  Poplatek 

17 17615 hNU17 Slovan Litoměřice ASK Lovosice 30.11.19 19.11.19 100,- 

18 15713 hNU15 BK Teplice BK Děčín 26.10.19 2.11.19 2.7.1b 

19 15741 hNU15 BK Děčín BK Teplice 27.10.19 3.11.19 2.7.1b 

20(13) 15723 hNU15 BK Baník Most BK Teplice 28.9.19 19.11.19 200,- 

21(12) 01/02 kU13 TJ Slovan Varnsdorf BK Kondoři Liberec 28.9.19 27.10.19 400,- 

22(14) 15728 hNU15 BA Louny BK Teplice 29.9.19 4.11.19 200,- 
        

        soutěže:  

   SL muži: 

SLMB 42 v SH v Křešicích nefungovala časomíra. STK ukládá klubu odstranit závadu v co 

možná nejkratším čase. Do té doby klub zajistí "ruční ukazatel skóre", který bude umístěný 

tak, aby na něj bylo vidět ze střídaček a časoměřič bude vybaven nejen stopkami, píšťalkou, 



ale i silným hlasem, kterým bude oznamovat "10 , 5" při postupném útoku a zbývající čas do 

konce čtvrtin při přerušené hře (v posledních dvou minutách a kdykoliv na vyžádání). 

udělené pokuty: 

SLMA 09 Baník Most – TCH hráč Zuzka ……………………………………………. 150,- 

SLMA 09 Baník Most –  2 TCH hráč Kuchta …      …………………………………. 300,- 

SLMA 09 BA 2006 Roudnice n.L. – TCH trenér Pazourek ………………………….. 200,- 

SLMA 09 BA 2006 Roudnice n.L. – TCH hráč Krištof …….…………………..……. 150,- 

SLMA 09 BA 2006 Roudnice n.L. – TCH hráč Veselý …………………………….…150,-  

SLMA 10 BA 2006 Roudnice n.L. – TCH hráč Krištof M.  ..…………………..……. 150,- 

SLMA 10 BA 2006 Roudnice n.L. – 2x TCH lavička   ..…………...……….…..……. 400,- 

SLMA 10 BA Louny – TCH hráč Jakeš  …………………....…………………..……. 150,- 

SLMB 40 USK Sl. Liberec – TCH hráč Minčák ……………………………………… 150,- 

SLMB 40 BK Česká Lípa – TCH hráč Lošot ………………………………………… 150,- 

SLMC 69 Válečníci Děčín A – TCH trenér Kroupa ………………………………….  200,- 

SLMC 72 BK REAL Roudnice - hráč Žižka …………….…………………………… 150,- 
 

OS ženy 

Soutěž byla zahájena úvodními zápasy 18.10. O pravidelnou delegaci rozhodčích požádal 

pouze Slavoj Litoměřice. Pokud některý další z týmů nebude schopen zajistit rozhodčího „z 

vlastních zdrojů“, požádá delegačního pracovníka ČABRu (Pavel Šmíd - delegace@email.cz) 

o delegaci, a to min. 10 dnů před stanoveným hracím termínem. 

udělené pokuty: 

01 Slovan Ústí n.L.- TCH lavička …………………….………………………………… 200,- 

Slovan Ústí n.L zašle, do 5ti dnů od obdržení zpravodaje, na č.ú 203284218/0600 částku 200,- 

Kč,  pokutu uloženou dle přílohy RS č. 1. – TCH lavičky. 
   

    OS minižáci U13 

K utkáním č. 01/02 a č. 11/12 do Litoměřic a Varnsdorfu se družstvo BK Kondoři Liberec 

dostavilo pouze s osmi hráči a utkání z jeho strany byla sehrána formou volného střídání. STK 

rozhodla takto: každé z uvedených utkání je skrečováno ve prospěch domácích týmů se skóre 

20:0  + 2 body a přidělením jednoho bodu pro tým Kondorů Liberec. 

udělené pokuty: 

sk. A 01/02 BK Kondoři Liberec, - klub respektoval termíny stanovené řídícím orgánem (čj. 

12) …………………………. …………………………………………………………..200,- 
 

    OS minižáci U12 

Bez problémů a připomínek 
 

   NRL kadetky U17 

udělené pokuty: 

17586 BK Beroun - družstvo vedla trenérka neuvedená na soupisce ………..…………. 50,- 

17596 BK Beroun – TCH trenér Šašek ……………………………………..…………. 200,- 

17594 BK Mariánské Lázně - družstvo vedla trenérka neuvedená na soupisce ..………. 50,- 

BK Beroun zašle, do 5ti dnů od obdržení zpravodaje, na č.ú 203284218/0600 částku 250,- Kč,  

pokutu uloženou dle přílohy RS č. 1. – TCH trenéra a trenérka neuvedená na soupisce. 

BK Mariánské Lázně zašle, do 5ti dnů od obdržení zpravodaje, na č.ú 203284218/0600 částku 

50,- Kč,  pokutu uloženou dle přílohy RS č. 1. – trenérka neuvedená na soupisce. 
   



    NRL žákyně U15 

udělené pokuty: 

15731 a 15736 Baník Most -- družstvo vedla trenérka bez platné licence ……   …... 100,- 

15742 Baník Most -- družstvo vedla trenérka bez platné licence …………………….. 50,- 

15723 BK Teplice - klub respektoval termíny stanovené řídícím orgánem (čj. 13) … 200,- 

15728 BK Teplice - klub respektoval termíny stanovené řídícím orgánem (čj. 14) … 200,- 

        BK Kralupy junior - STK potvrzuje uhrazení pokuty uložené ve zpravodaji č. 1. 
 

     OS minižákyně U13   

Na webových stránkách oblasti bude zveřejněna minisoutěž OP, která bude zároveň 

kvalifikací o postup na NF, kde nejsou zařazeny zápasy BA Louny a Slovanu Litoměřice, 

které startují s udělenými výjimkami. 
 

   OS minižákyně U12  

Družstva BK Česká Lípa, ASK Lovosice a TJ Lokomotiva Liberec I. startují v soutěži 

s udělenými výjimkami, a tak STK nebude vytvářet samostatnou tabulku OP. Ta bude 

vytvořena až ve finálové nadstavbě, kde do skupiny o 1. – 3. místo postupují pouze čisté 

týmy. 

V zápise utkání Loko Liberec – BK Česká Lípa, je uvedeno, že hráčka č. 16 nastoupila 

ve třech čtvrtinách, což by bylo porušením čl. 5.1. Pravidel basketbalu. STK vyzvala 

zainteresované k vyjádření a následně rozhodla, že je zde základem pochybení zapisovatele a 

rozhodčích, kteří měli na tuto skutečnost již v průběhu utkání trenéra upozornit a toto 

porušení pravidel (pokud k němu došlo) zaznamenat do zápisu, před podpisem rozhodčích. 
 

   Nejmladší minižactvo U11 

Bylo rozlosováno 2. kolo přípravné soutěže (viz web). 3. kolo je na pořadu v termínu 7. – 8. 

prosince a rozlosování kluby obdrží do 12. listopadu.  
 

   Přípravky U10 
Pořadateli úvodních akcí Severočeského minicupu byly ASK Lovosice a BK Chomutov.  
Další MC proběhne v Děčíně v neděli 3.11. V sobotu 16.11. se v Teplicích uskuteční 2 MC – 
2x 3 družstva. Poslední listopadový MC se uskuteční v Lovosicích dne 23.11.   
V prosinci v termínu 7.12. - 8.12. se k pořadatelství přihlásil Slovan Varnsdorf. Termín a 
účastníci budou upřesněni.  
Žádáme kluby, aby se hlásili k pořadatelství Minicupů v prosinci, lednu a únoru.  Přihlášky 
k pořadatelství a veškeré dotazy či podněty k SM adresujte na člena STK Jana Kouta 
kout@bkdecin.cz a 608 522 882, který je organizací SM pověřen.  
 
    Ústí n.L.   31.10.12019                                              Jan Šedivý – předseda STK ČBF-OSČ 

mailto:kout@bkdecin.cz

