Zpravodaj STK ČBF-SeČ č. 3 - listopad, sezóna 2015/16
15

- K dnešnímu dni byly schváleny tyto následné změna herních termínů:
023
OPM
ASK Lovosice
BK Chomutov
30.10.15

27.10.15

200,-

- poplatky a pokuty:
SLM-010 BA Louny – TCH trenér Hnátek … …………………….……………… 200,OPM-011 BK REAL Roudnice – TCH hráč Holub ………………………………….. 150,OPM-011 BK Skřivánek Ústí n.L. – TCH lavička …..……………………………….. 200,OPM-012 BK Levharti Chomutov – trenér Radim Římsa nepředložil licenci ………… 50,OPM-016 BK Skřivánek Ústí n.L. – TCH hráč Andrla ……..……………………….. 150,OPM-016 BK Skřivánek Ústí n.L. – nedostatky, zápis pro minibasketbal ………….... 50,OPM-016 TJ Slovan Varnsdorf – TCH hráč Šimák M. ……..………………………..150,OPM-016 TJ Slovan Varnsdorf – TCH hráč Michalina ……..………………………..150,NM-10+11 BK Teplice - trenér Jan Karlíček nepředložil licenci ……………………… 50,NMCI-11+12 Slavoj BK Litoměřice - trenér Ondřej Prokop nepředložil licenci ..…… 50,OPM-019 BK Chomutov – TCH hráč Heluz ………..……..……………………….. 150,SLM-020 BNK Most - 2x TCH hráč Tůma ………………………………………….. 300,SLM-020 BNK Most – DCH hráč Čmolík …………………………………………... 200,SLM-021 BK Baník Most A – TH hráč Germanov …………………………..……… 150,OPM-026 BA Roudnice – TCH hráč Jurman ……….……………………………….. 150,OPM-026 BA Roudnice – TCH hráč Pochman .…….……………………………….. 150,OPM-026 BK Skřivánek – DCH hráč Pretl . ……….………………………………... 200,MMCI-013+14 BK Kondoři Liberec-trenér Lukáš Bárta nepředložil platnou licenci … 50,OPM-029 BK REAL Roudnice – TCH hráč Holub ………………………………….. 150,OPM-029 BK REAL Roudnice – TCH hráč Červený ……………………………….. 150,OPM-030 BK Horejsek Děčín – TCH trenér Vilikus ……………………………….. 200,OPM-030 BK Horejsek Děčín – TCH lavička ……….……………………………….. 200,- ostatní:
- STK opětovně vyzývá kluby, aby soupisky družstva vyhotovovaly pouze v barevné formě.
Pokud někdo tuto možnost nemá, požádá předsedu STK, ten ji barevně vytiskne a klubu
poštou zašle. Pro lepší identifikaci hráčů a trenérů je to nezbytné.
- Kvalifikace pro NF U11 chce STK, na rozdíl od minulých sezón, kdy kvalifikace byly
většinou jednoturnajové, uspořádat formou více zápasů. To se bude odvíjet podle počtu
zájemců. STK žádá kluby, aby do konce listopadu sdělily svůj případný zájem o start
v kvalifikacích (kluci/holky/mix), aby mohl být připraven nástin herního systému. Termín
závazných přihlášek bude sdělen následně.
- rozhodnutím OV ČBF-SeČ byl změněn čl. 2.3. RS a klubům je umožněno posílat zápisy o
utkání naskenované. STK, žádá kluby, aby před odesláním naskenovaného zápisu se
přesvědčily o jeho kvalitě, a to vč. zápisu červenou tužkou. Pokud nebude naskenování
kvalitní, dobře čitelné, je třeba setrval u tradičního zasílání zápisů poštou.

- Některé kluby stále ignorují RS čl. 1.13. „Hlášení utkání Sekretář klubu vyhledá na stránkách
http://sec.cbf.cz/ příslušné utkání družstva a nejpozději 14 dní před hracím termínem vyplní protokol
o hlášení utkání – to znamená, že zadá datum, čas a hrací plochu.“ Pozdní hlášení utkání komplikuje
nejen práci delegačnímu rozhodčích, ale i soupeřům při sestavování družstva a zajišťování dopravy.
STK to již nebude tolerovat a bude udělovat sankce dle přílohy RS č. 1.

V Ústí nad Labem 11.11.2015

Jan Šedivý – předseda STK ČBF-SeČ

