Zpravodaj STK ČBF-SeČ č. 1 - sezóna 2016/17
Změny hracích termínů:
Na základě žádosti PORG BASKET dochází ke změně hracího termínu utkání NS
juniorek U19 č. 19563 a 19656, původně nalosovaných na 1. a 2. 10.2016. Po dohodě klubů
budou utkání sehrána takto:
19563 PORG BASKT – Sokol Nusle B v úterý 11.10.2016 od 18:00 hodin
19565 PORG BASKET – BS Xtreme Tigers v úterý 18.10.2016 od 18:00 hodin
PORG BASKET – poplatek 200,- Kč, zašle klub na účet CBF-SeČ č.
203284218/0600, VS 115708 do 5ti dnů od obdržení zpravodaje STK.
Na základě žádosti BK Baník Most došlo ke změně hracího termínu utkání OP
minižákyň U13 č. 023 a 024 BK Baník Most – BK Levharti Chomutov, původně
nalosovaných na 29.10.2016. Po dohodě klubů byla utkání č. 023 a 024 sehrána ve středu
28.9.2016 od 10:00 a 12:00 hodin. Ke změně termínu výše uvedených utkání došlo v souladu
s čl. 2.7.1b. Rozpisu soutěží, bez poplatku za přeložení.
Na základě žádosti BCM Sokolov dochází ke změně hracího termínu utkání NS
kadetek U17 č. 17684 ASK Lovosice – BCM Sokolov, původně nalosovaného na 5.11.2016.
Po dohodě klubů bude utkání sehráno v sobotu 12.11.2016. BCM Sokolov – poplatek 100,Kč, zašle klub na účet CBF-SeČ č. 203284218/0600, VS 400408 do 5ti dnů od obdržení
zpravodaje STK.
Na základě žádosti BŠK Sadská dochází ke změně hracího termínu utkání NS juniorek
U19 č. 19571 BŠK Sadská – PORG BASKET, původně nalosovaného na 29.10.2016. Po
dohodě klubů bude utkání sehráno v sobotu 10.12.2016. Ke změně termínu výše uvedených
utkání došlo v souladu s čl. 2.7.1b. Rozpisu soutěží, bez poplatku za přeložení.
Soutěže:
SL mužů:
Soutěž byla zahájena 30.9. kompletním 1. kolem.
SLM003 BK Teplice – trenér Suska, neplatná licence (do 30.6.2016)
………. 50,SLM003 BK Děčín“A“ – DCH hráč Inger ……………..………………………… 200,SLM 002 BK Baník Most - změna delegace rozhodčího ………..……..………… 500,SLM006 BK Teplice – TCH hráč Kubizňák ……………………………………. 150,SLM006 BK Teplice – trenér Suska, neplatná licence (do 30.6.2016)
…………. 50,OP mužů:
Soutěž byla zahájena 23.9. kompletním 1. kolem.
Před zahájením soutěže, se pro nedostatek hráčů, odhlásil ze soutěže celek BK REAL
Roudnice n.L. Utkání tohoto týmu byla z rozpisu utkání vymazána.
Nadregionální soutěž juniorky U19:
Soutěž byla zahájena 1.10. – změny hracích termínů viz výše.
Nadregionální soutěž kadetky U17:
Soutěž byla zahájena 8.10. – změny hracích termínů viz výše.
Před zahájením soutěže, se pro nedostatek hráček, odhlásil ze soutěže celek BC Benešov.
Utkání tohoto týmu byla z rozpisu utkání vymazána.
Starší minižáci U13:
Soutěž byla zahájena 24.9.
Mladší minižáci U12:

Soutěž byla zahájena prvními turnaji 1.10. a je koncipována jako Otevřená soutěž a zároveň
jako Oblastní přebor s právem vítěze pro postup do NF.
Úvodně jsou rozlosována úvodní 3. kola, která určí pokračování soutěže.
MLCI 007/009 Slavoj BK Litoměřice – trenér Hanzlík, není uveden na soupisce a nepředložil
trenérskou licenci …………………………………………………………………… 50,Starší minižákyně U13:
Soutěž byla zahájena 17.9. a je koncipována jako Otevřená soutěž a zároveň jako Oblastní
přebor s právem vítěze pro postup na MČR. – změny hracích termínů viz výše.
STKY 003/004 a 007/008 BK Česká lípa – trenérka Vančurová ml. není uvedena na
soupisce a nepředložila trenérskou licenci (2x 50,-) ……………………………… 100,STKY001/002 BK Baník Most – nefungoval klakson časomíry, klub zajistí obratem opravu a
bude informovat STK.
Mladší minižákyně U12:
Soutěž byla zahájena 8.10.
Nejmladší minižactvo U11:
Soutěž/nesoutěž byla zahájena úvodními turnaji 8.10. a pokračuje turnaji „dívčí sekce“ 15.10.
Ve 2. kole budou pořadateli turnajů v termínu 5.-6. listopadu SLUNETA Ústí n.L. A, BK
Děčín A a BK Teplice a v termínu 12.-13. listopadu TJ Slovan Litoměřice a BK Baník Most.
Po odehrání 2. kola bude vypsána kvalifikace pro účast v NF. Zde mohou startovat týmy,
které splňují podmínky SŘB (hráči v evidenci ČBF a soupiska z LERISu).
Zápisy o utkání se posílají řídícímu orgánu tak, jak je stanoveno v čl.2.3. Rozpisu soutěže
(který asi moc lidí stejně nečte): Pořadatel zasílá zápis o utkání do dvou dnů po odehrání
mistrovského utkání ve skenované podobě na email řídícího orgánu – pedro.ul@seznam.cz
nebo originál zašle první pracovní den na adresu určenou řídícím orgánem – Jan Šedivý,
Herbenova 9, 400 01 Ústí n.L., a to obyčejnou poštou. Při využití elektronické formy zaslání
je pořadatel povinen uchovat originál zápisu po dobu dvou následujících sezón.
Při změně hracího termínu musí kluby postupovat podle RS čl.2.7.1a. (SŘB čl. 22) takto:
O změnu řádného hracího termínu nebo pořadatelství žádá klub soupeře min. 25 dní předem.
Změnu schvaluje STK ČBF-SeČ, na základě žádosti družstva, která musí být společně s
vyjádřením soupeře, kterého se přeložení týká, zaslána předsedovi STK ČBF-SeČ nejpozději
20 dní před termínem utkání a musí být řádně odůvodněna. Případný nesouhlas s
navrhovanou změnou musí oslovený soupeř odeslat písemně do 5-ti dnů ode dne obdržení
žádosti žadateli a řídícímu orgánu (spolu s odůvodněním a svým návrhem nových termínů).
Změny hracích termínů jsou zpoplatněny s výjimkou „svátečních termínů“ a prázdnin, viz čl.
2.7.1b.
V Ústí n.L.

9.10.2016

Jan Šedivý – předseda STK ČBF-SeČ

