Zpravodaj STK ČBF-SeČ č. 4 - prosinec, sezóna 2015/16
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K dnešnímu dni byly schváleny tyto následné změna herních termínů:
013+14
NS
BK Slovan Ústí n.L.
BCM Sokolov
17.11.15
010
NS
BCM Sokolov
BK Slovan Ústí n.L. 10.11.15
43,44.45
STKY
TJ Slovan Varnsdorf BK Chomutov
21.11.15
52,53,54
BK Česká Lípa
5.12.15
025+026
MMCI BK Teplice
Slavoj BK Lito
19.12.15
035+036
STCI
BK Děčín
Kondoři Liberec
12.12.15
043+44
MMKY BK Baník Most
TJ Slovan Lito
9.1.16

22.11.15
20.11.15
dle č.j.
z17/2015
9.1.16
20.15.15
20.3.16

500,-

500,200,500,500,-

Soutěže.
SLM: Soutěž je v 2. polovině základní části, po které následuje finálová část, která určí celkové
pořadí. Skupina o 1. – 4. místo a skupina o 5. – 8. místo, každým jednotlivě, dvoukolově. Výsledky ze
základní části nezapočítávají. O účast ve finálové skupině mohou stále hrát i týmy na 6. a 7. místě
tabulky a proto kluby ať počítají pro zajištění hracích ploch s tím, že v nadstavbové části bude
rozlosování čtyřčlenných skupin podle umístění v základní části takto: 26. února 1 – 4, 2 – 3; 4. března
4 – 3, 1 – 2; 18. března 2 – 4, 3 – 1. Dále opačně podle Termínové listiny.
SLM-032 VSK Slávia Liberec – TCH hráč Janota ………………………………….. 150,SLM-035 SLUNETA Ústí n.L. – TCH hráč Výborný ..…………………………….. 150,SLM-035 BK Teplice – TCH hráč Gaisler ………….……………………………….. 150,OPM: Soutěž je v 2. polovině – bez problémů.
OPM-030 BK Levharti Chomutov – trenér Petr Bittner nepředložil licenci …….…… 50,OPM-035 BK Litvínov – TCH lavička ……………………………………………… 200,OPM-049 BK Horejsek Děčín C – TCH hráč Unar ……...………………………….. 150,OPM-044 BAK REAL Roudnice – TCH hráč Dvořák ………………………………. 150,OPM-046 BK Chomutov – TCH lavička …………………………………………….. 200,OPM-046 BK Chomutov - pozdní příjezd k utkání bez doložení dokladu o příčině … 500,Minižáci U13: Do konce základní části zbývají 4. kola. Následuje finálová nadstavba ‐ dvě skupiny: o
1. ‐ 3. místo a 4. ‐ 6. místo sehráním tří jednodenních turnajů po jednom vzájemném zápase o konečné
umístění. 1. turnaj (T1) u třetího a šestého v pořadí, 2. turnaj (T2) u druhého a pátého v pořadí a 3.
turnaj u prvního a čtvrtého v pořadí - tj. 3 termíny a 6 utkání pro tým. Výsledky základní části se
nezapočítávají.
STCI-026 BK Kondoři Liberec – TCH hráč Slowiak ……………………………….. 150,Minižáci U12: Do konce základní části zbývají necelá 4. kola. Následuje finálová nadstavba ‐ dvě
skupiny: o 1. ‐ 3. místo sehráním tří jednodenních turnajů po jednom vzájemném zápase o konečné
umístění. 1. turnaj (T1) u třetího v pořadí, 2. turnaj (T2) u druhého v pořadí a 3. turnaj u prvního
v pořadí po základní části. o 4. ‐ 5. místo dva dvojzápasy, 1. u pátého v pořadí a 2. u čtvrtého v pořadí
po základní části. Výsledky základní části se nezapočítávají.
Minižákyně U13: dlouhodobá, turnajová soutěž je v polovině – bez problémů.
STKY-60 BK Horejsek Děčín – TCH trenérka Ulrichová …………………………… 200,STKY-45 a 54 k utkání se nedostavili rozhodčí, delegace na webu uvedena nebyla.

Minižákyně U12: dlouhodobá soutěž zahájila druhou polovinu – bez problémů.
Minižactvo U11: Do kvalifikací o účast v Národním finále 2016 nejmladšího minižactva se přihlásily
tyto týmy: chkapci - BK SLUNETA Ústí n.L. a BK Horejsek Děčín; dívky - TJ Slovan Litoměřice a
BK Levhartky Chomutov; mix - BA Roudnice n.L. a BK Horejsek Děčín. Kvalifikace u všech
kategorií budou 4-5ti zápasové. Kvalifikace o účast v Národním finále se pak hraje výlučně na soupisky
ze systému ČBF. V lednu 2015 zahájí U11 turnaji, které uspořádají 16.-17. ledna TJ Slovan Litoměřice
(účastníci BK Levhartky Chomutov a BK SLUNETA Ústí n.L. A) ASK Lovosice (účastníci BK Baník
most a BK SLUNETA Ústí n.L. C). 23.-24. ledna BK Horejsek Děčín B (účastníci BK Horejsek Děčín
A a BA Roudnice n.L.). následné rozlosování bude provedeno s ohledem na pololetní a jarní prázdniny.
Pokračování je pak stanoveno na 6.-7. a 13.-14. února a rozlosování bude provedeno po konzultaci
s kluby.
NM-6+27 BK Levhartky Chomutov – trenér Šrámek Jaromír nepředložil licenci ….… 50,NM – 34 B, K Teplice - TCH lavička ……………………...………………………….. 200,Pro nadstavbové/finálové části SLM a minižáků U12 a U13 platí hrací termíny dle přílohy RS č.
7 Termínová listina.
STK opakovaně vyzývala kluby k jednání o případných bezplatných změnách hracích termínů o
pololetních a jarních prázdninách. K dnešnímu dni neobdržela jedinou of. žádost, což svědčí o tom, že
děti dávají přednost sportu před rodinnými povinnostmi – velmi pozitivní.

V Ústí n.L. 28.12.2015

Jan Šedivý – předseda STK ČBF-SeČ

