
Zpravodaj STK ČBF-SeČ č. 3 (listopad)  -  sezóna 2019/20 

             Nařízení STK, výjimky. 

Ve všech mládežnických soutěžích řízených severočeskou oblastí byly klubům uděleny 

výjimky pro start hráčů/hráček opačného pohlaví (soutěže mini) nebo pro start hráčů/hráček  

narozených dříve, než je ročník narození, pro který je soutěž vypsána a výkonnostně 

nepřevyšují úroveň družstva. Některé kluby však nerespektují plně pravidla uložená klubům 

v příloze RS č. 8 výjimky. Pokud STK zjistí, že klub neplní uložené povinnosti, přistoupí  

k sankcím a následně ke zrušení udělené výjimky.  
 

změny hracích termínů: 
                                                        

Přehled změn hracích termínů 

 utkání soutěž domácí  Hosté původní  nový  Poplatek 

23 078 SLM Válečníci Děčín ASK Lovosice 15.11.19 29.11.19 400,- 

24 24 SLM BA 2006 Roudnice Baník Most 6.12.19 29.11.19 200,- 

25 56 SLM SLUNETA ÚL BK Děčín juniorka 13.12.19 29.11.19 200,- 

26 15751 hNU15 BK Děčín Baník Most 23.11.10 zrušení  

27 17760 hNU15 Baník Most Sokol Kladno 7.12.19 30.11.19 100,- 

28/26 15751 hNU15 BK Děčín Baník Most 23.11.10 27.11.19 200,- 

29 15766 hNU15 BK Kralupy jun. BK Děčín 8.12.19 10.12.19 200,- 

30 17622 hNU17 BK M. Lázně SLUNETA Ústí n.L 15.12.19 12.12.19 200,- 
        

        soutěže:  

   SL muži: 

V termínu 10.-11. ledna končí základní část SLM, která následně pokračuje finálovou 

nadstavbou o 1.-6., 7.-12. a 13:-18. místo. Vzhledem k tomu, že konečné pořadí ve skupinách 

budou určovat až poslední kola, nelze připravit rozlosování finálové části. Ta bude pokračovat 

podle termínové listiny a kluby mohou již nyní oznámit STK termíny, ve kterých nebudou mít 

k dispozici domácí hřiště, a to bude při rozlosování respektováno. 

SLMB 44 v SH v Křešicích nefungovala časomíra. STK ukládá klubu odstranit závadu v co 

možná nejkratším čase a dodržovat již stanovené podmínky   

udělené pokuty: 

SLMB 45 BK Děčín juniorka – TCH hráči  Ďurana a Teršl                                   ….  300,- 

SLMC 74 Válečníci Děčín A – TCH hráč Malý … ………………………………….  150,- 

SLMB 48 SLUNETA Ústí n.L.  – TCH lavička  ……………………………………. 200,- 

SLMB 47 BK Děčín Křešice - družstvo vedl trenér neuvedený na soupisce ..………. 50,- 

SLMA 16  Baník Most A – TCH lavička ………………………...…………………. 200,- 

SLMA 16  BA Louny - pozdní vložení zápisu o utkání do IS (čl. 2.3. RS) ………… 100,- 

SLM C 76 Slavoj Litoměřice - pozdní vložení zápisu o utkání do IS (čl. 2.3. RS) … 100,- 

SLM C 79 Slavoj Litoměřice – družstvo vedl trenér neuvedený na soupisce …..…… 50,- 

SLMC 81 Skřivánci Ústí n.L. – TCH lavička ………………………………………. 200,- 

SLMC 81 BK REAL Roudnice n.L. – TCH hráč Čaněk J. …………………………. 150,- 
 

OS ženy 

udělené pokuty: 

Ž 06 ASK Lovosice – TCH trenérka Lahovská …………………………………….. 200,- 

Slovan Ústí n.L. - STK potvrzuje uhrazení pokuty uložené ve zpravodaji č. 2. 
   



    OS minižáci U13 

Utkání č. 19 a 20 BK Kondoři Liberec – BA LYNX Liberec odehrálo družstvo BK Kondoři 

Liberec v devíti hráčích a formou volného střídaní. STK rozhodla takto: uvedený utkání jsou 

skrečována ve prospěch týmu hostí se skóre 0 : 20, přidělením jednoho bodu pro tým 

Kondorů Liberec a dvou bodů pro tým BA LYNX Liberec. 
 

    OS minižáci U12 

Vzhledem k výrazným bodovým rozdílům připravila STK rozlosování finálové části, které 

vstoupí v platnost a bude umístěno na webu oblasti po odehrání posledního kola základní 

části, tj. 15.12.2019, ale pro základní potřebu, jako zajištění hřiště či změny hracích termínů, 

posíláme základní info. 

skupina o 1. – 4. místo: 

18.1.2020      Válečníci Děčín – BA Tygři Louny,  SLUNETA Ústí n.L. – Slavoj Litoměřice 

1.2.2020        BA Tygři Louny - Slavoj Litoměřice,  Válečníci Děčín - SLUNETA Ústí n.L. 

15.2.2020     SLUNETA Ústí n.L. - BA Tygři Louny,   Slavoj Litoměřice - Válečníci Děčín 

odvety jsou pak v termínech 29.2.,  14.3.  a  28.3. 

skupina o 5. – 7. místo: 

18.1.2020      BK Teplice – BK Levharti Chomutov 

1.2.2020        BA LYNX Liberec – BK Teplice 

15.2.2020      BK Levharti Chomutov - BA LYNX Liberec 

odvety jsou pak v termínech 29.2.,  14.3.  a  28.3. 

Vzhledem k pololetním a jarním prázdninám mohou kluby využít RS čl. 2.7.1b. a 2.7.3.  

udělené pokuty: 

MLCI 09 Slavoj Litoměřice – TCH lavička …………………………………………… 200,- 

MLCI 14 BK Teplice - TCH lavička …………………………………………………... 200,- 

MLCI 17 BA Louny - TCH lavička …………………….……………………………... 200,- 
 

   NRL kadetky U17 

17600 BK Mariánské Lázně – BK Beroun. Dle zápisu rozhodčích v zápise o utkání č. 17600 

družstvo BK Beroun nemělo dostatečný počet hráček pro zahájení utkání a utkání se tudíž 

nesehrálo. STK po projednání věci konstatovala, že BK Beroun, tím že se dostavil k utkání č. 

17600 pouze se čtyřmi hráčkami, je plně zodpovědný za nesehraní utkání, neboť dle Pravidel 

basketbalu čl. 9.3. „Utkání nemůže začít, jestliže jedno z družstev nemá na hřišti 5 hráčů 

připravených ke hře“, rozhodla, že utkání NRL juniorek U19 č. 17600 je skrečováno s těmito 

herními a sankčními důsledky: skóre 20 : 0, BK Mariánské Lázně 2 body, BK Beroun 1 bod. 

BK Beroun se ukládá pokuta 1.250,- Kč, která se splatná do 5ti dnů od obdržení zpravodaje 

na č.ú 203284218/0600.  

udělené pokuty: 

17608 BK Mariánské Lázně - družstvo vedla trenérka neuvedená na soupisce ..………. 50,- 

17610 BK Beroun - družstvo vedla trenérka neuvedená na soupisce ..………...….……. 50,- 

17617/621 DBAK A PLUS - nehlášení utkání 14 dnů před termínem utkání ………… 100,- 

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. 

BK Beroun 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. 



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

pokutu uloženou dle přílohy RS č. 1. - nehlášení utkání 14 dnů před termínem utkání (porušení 

RS čl. 1.13.) 

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

Lázně 
   

    NRL žákyně U15 

STK potvrzuje BKJ Kralupy n.V. uhrazení poplatku za změnu termínu.  

udělené pokuty: 

15741  BK Děčín – TCH hráčka Flegelová …………………………………………. 150,- 

15748 BA Louny – TCH trenéra ……………………………………………………. 200,- 

15743 a 748 BA Louny - pozdní vložení zápisu o utkání do IS (čl. 2.3. RS) 2x …… 200,- 
 

     OS minižákyně U13   

Na webových stránkách oblasti je pokračování soutěže druhým dvojkolem, které začíná 

v termínu 11.1.2020. Při vzájemné dohodě klubů a respektování č. 2.7.3. RS se mohou utkání 

nalosovaná na termíny  jarních prázdnin odehrát do 19.4.2020, a to bez poplatku za změnu 

termínu. 
 

   OS minižákyně U12  

Po odehrání základní/přípravné části pokračuje soutěž v termínu 29.2.-1.3., a to skupinou A - 

Oblastní přebor (o 1.-3. místo) turnajem u 3. v pořadí „čistých“ týmů po základní části a 

Oblastní soutěž (o 4.-6. místo) turnajem u 3. v pořadí týmů s výjimkami po základní části. Při 

vzájemné dohodě klubů a respektování č. 2.7.3. RS se mohou utkání nalosovaná na termíny  

jarních prázdnin odehrát do 19.4.2020, a to bez poplatku za změnu termínu. 
 

   Nejmladší minižactvo U11 

K utkáním č. 21 a 22 se družstvo Slovanu Litoměřice dostavilo pouze s devíti hráčkami a 

utkání sehrálo formou volného střídání. Vzhledem k tomu, že se jedná o přípravnou soutěž, 

rozhodla STK, že výsledky utkání zůstávají v platnosti.  

Termín 11.-12. ledna 2019 je zároveň prvním kolem kvalifikace o účast v NF v kategoriích 

chlapci/děvčata/mix. Rozlosování bude vydáno do 20.12.2019. Následně bude STK 

respektovat termíny jarních prázdnin.  
 

   Přípravky U10 
K dnešnímu dni se uskutečnilo 7 akcí Severočeského minicupu. Posledním letošním 
pořadatelem SM bude TJ Slovan Varnsdorf a prvním v r. 2020 bude ASK Lovosice. 
Žádáme kluby, aby se hlásili k pořadatelství Minicupů v lednu, únoru, březnu a dubnu.  
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.   4.12.12019                                              Jan Šedivý – předseda STK ČBF-OSČ 

mailto:kout@bkdecin.cz

