STK č.j. 48 / 2019
Od:
- Sportovně technická komise ČBA
Pro:
- vedení oddílu Třebíč Nuclears

Vážení sportovní přátelé,
STK ČBA rozhodla o udělení pokut za nedoplněné statistiky a nepodepsané elektronické
Zprávy o utkání v soutěžích Extraliga U18 a Extraliga U21 v celkové výši 500,- Kč.
Přílohou tohoto rozhodnutí je tabulka s přehledem nevyplněných utkání.

Odůvodnění:
Postižené týmy obdržely opakovanou urgenci s konkrétním přehledem chybějících údajů, i
přes to nejsou doposud některá utkání doplněna.
§ 6.14 Zpráva o utkání
Prostřednictvím této zprávy se mohou družstva a rozhodčí vyjádřit k průběhu utkání. Zprávu o utkání
vyplňují a podepisují hlavní rozhodčí a licencovaný trenér obou družstev formou stanovenou řídícím
orgánem soutěže. Vyplněnou a podepsanou Zprávu o utkání společně s pořadím pálkařů obou týmů
zasílá hlavní rozhodčí na Sekretariát ČBA, a to do 3 pracovních dnů. V případě vzniku podnětu pro
jednání disciplinárního orgánu jsou rozhodčí povinni informovat tento orgán a odeslat Zprávu o utkání
první pracovní den po utkání. Povinností vedoucích družstev je také vyplnit hodnocení rozhodčích,
formou stanovenou řídícím orgánem soutěže, pokud to řídící orgán dané soutěže vyžaduje. Za
nesplnění je družstvu udělena pokuta 200,-Kč za jedno hodnocení.
§ 6.19 Hodnocení hráčů
Hodnocení hráčů zadává prostřednictvím internetu do databáze ČBA oficiální zapisovatel (viz § 8.5), a
to nejpozději první pracovní den po utkání. Pokud nebyl oficiální zapisovatel na utkání přítomen,
hodnocení hráčů z utkání zadává prostřednictvím internetu do databáze ČBA zapisovatel domácího
družstva, a to nejpozději první pracovní den po utkání. Za nesplnění této povinnosti je udělena pokuta
250,-Kč za jedno nezveřejněné utkání

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat k VV ČBA.
Odvolání vůči tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Martin Dvořák
předseda STK ČBA

16.12.2019

EXTRALIGA U21
Statistiky
#

Čas
208
214

Domácí
13:00 Nuclears
15:00 Nuclears

Hosté
Tempo
Kotlářka

Pokuta celkem
500, Kč

Skóre
Pálka domácí Nadhoz domácí Chytač domácí Pálka hosté Nadhoz hosté Chytač hosté W
11:12
0
0
0
0
0
0
0:04
0
0
0
0
0
0

L

Pokuta
250,250,-

Celkem
500,-

