Metodické pokyny STK pro sezónu 2011
aktualizováno
Odložené utkání
Znění § 4.7 - Odložené utkání. Je-li utkání odloženo z důvodu vyšší moci, může domácí družstvo oznámit řídicímu
orgánu soutěže do tří dnů náhradní termín, na kterém se obě družstva dohodla. Neschválí-li řídicí orgán soutěže tento
termín nebo nebyl-li mu oznámen, určí náhradní termín sám.
Výklad STK k odloženému utkání: družstva jsou povinna pro odložené utkání přednostně využít nejpozději nejbližší
volný náhradní termín, rozepsaný v termínové listině. STK upozorňuje, že nebude jiný, než výše uvedený postup
v letošní sezóně, po loňských špatných zkušenostech akceptovat a vyhrazuje si právo jiný navržený náhradní termín
neschválit.
aktualizováno
Neoprávněný start hráče
Znění § 6.1 - Omezení pro hráče. Hráč nesmí nastoupit do utkání hraného v termínu reprezentační akce (libovolné
kategorie), ze které se z libovolných důvodů omluvil. Termínovou listinu reprezentačních akcí a nominaci hráčů zveřejní
ČBA nejpozději před začátkem sezóny.
Výklad STK k neoprávněnému startu hráče: Pokud dojde k porušení tohoto paragrafu, a to i v případě odloženého
zápasu, bude start tohoto hráče posuzován jako neoprávněný start se všemi důsledky z toho plynoucími = skreč
v neprospěch týmu, za který by tento hráč nastoupil.
Uvolněný předmět v ústech
Znění § 5.3 – Bezpečnost (SŔ muži, junioři) a § 4.2 - Zdravotnická služba (SŘ mládeže)
Osoby účastnící se přímo utkání (hráči, trenéři, rozhodčí) nesmějí v jeho průběhu používat žádné návykové látky
(alkohol, tabák apod.) ani mít v ústech během utkání žádné uvolněné předměty.
Výklad STK k uvolněnému předmětu: Hráči přímo ve hře a to v obraně i v útoku nesmějí mít v ústech žádné uvolněné
předměty (vyjma chrániče chrupu)
Vyloučení z utkání
Ve všech případech, kdy dojde k vyloučení (nebo napomenutí), bude tato skutečnost zaznamenána rozhodčími do
Zprávy o utkání. Vyloučený hráč nemůže v tomto případě dále hrát, ani nastoupit do dalšího zápasu, ani se nesmí
jakkoliv účastnit hry a příprav svého týmu a bude s ním zahájeno disciplinární řízení. Pokud nebude s provinilcem
zahájeno disciplinární řízení, má automaticky zastavenu činnost na jeden soutěžní zápas po vyloučení. Případný další
trest může udělit DK ČBA následně.
Disciplinární komise (dále jen DK) může v méně závažných případech (zejména u běžných vyloučení za drobné
prohřešky) rozhodnout o výši trestu i telefonickou metodou a to i neprodleně po skončení zápasu. Toto však neplatí u
dvojzápasů, kde to není časově a technicky možné. Zde platí pravidlo, že vyloučený hráč v prvním utkání dvojzápasu,
má automaticky zastavenu činnost na jeden soutěžní zápas po vyloučení.
Manažer družstva, jehož hráč byl vyloučen, se může po skončení utkání telefonicky spojit s členem DK, který bude před
víkendem určen předsedou DK a požádat o projednání vyloučení a následné určení výše trestu touto korespondenční
metodou. Člen DK si může následně vyžádat stanovisko všech zúčastněných osob (hráči, trenéři, rozhodčí atd.) a dle
vlastního uvážení okamžitě rozhodnout o výši trestu. V tomto případě je však rozhodnutí DK považováno v danou chvíli
za konečné a neměnné. Ve výjimečných případech může DK rozhodnout, že považuje vyloučení z utkání za dostatečný
trest pro daný prohřešek a provinilec může v tomto případě hrát v následujícím zápase. DK však není povinna ani
vázána postupovat výše popsanou metodou ve všech případech a vyhrazuje si, pokud to nebude např. technicky
možné, nebo bude-li přesvědčena, že se jedná o závažnější nebo opakované provinění, zahájit s provinilcem běžné
disciplinární řízení.
Kontakt na DK ČBA: Ivo Müller (předseda) 602 784 005, Zbyněk Kasal 603 984 053, David Fiala 777 744 991
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Pravidla (regule) ohledně reklam sponzorů - umístění, barevnost apod.
Obecná pravidla ohledně umístění reklam sponzorů jsou vždy jasně specifikována ve vzájemné smluvní dohodě mezi
ČBA a jednotlivými kluby a podléhají vždy schválení řídícím orgánem soutěže.
Hlasatelská služba a ozvučení hřiště v Extralize
Domácí družstvo je povinno zajistit ozvučení a odborný komentář utkání. V dlouhodobé části soutěže je toto nařízení
doporučené, během TV utkání a utkání v Play off je povinností pořádajícího oddílu zajistit komentátora zápasu.
Komentátor zápasu by měl být stručný, zasvěcený a zcela neutrální, tak aby sice poskytoval dostatek informací pro
diváky, ale zároveň nerušil hráče během utkání.
Ozvučením hřiště je myšleno zajištění hudebního vyplnění pauz mezi směnami, před a po utkání.
Hlasatelská služba má za povinnost zejména:
- před utkáním představit soupeře, fáze soutěže (případně stav série), představení rozhodčích zápasu
- před 1. směnou představit obranu domácích dle postů a útok hostů dle pálkařského pořadí
- před dohrávkou 1. směny představit obranu hostů dle postů a útok domácích dle pálkařského pořadí.
- po každé půlsměně informovat o stavu skóre.
- v průběhu utkání informovat o střídání, představovat pálkaře, když přichází na pálku.
- po utkání informovat o konečném výsledku (případně o stavu série), pořadu dalšího utkání, o výsledcích z jiných hřišť
Hlasatelská služba musí být po celé utkání v korektním duchu, bez urážek soupeře a rozhodčích. Hlasatel by se měl
zejména vyvarovat hodnocení výroků rozhodčích. Pokud hlasatelská služba poruší výše uvedené, může hlavní rozhodčí
utkání tuto službu ukončit. Rozhodčí pak tuto skutečnost zaznamenají do Zprávy o utkání.
Výsledková tabule
Domácí družstvo je povinno zajistit obsluhu plně funkční výsledkové tabule během celého zápasu, zejména takto:
- změna skóre se musí objevit obratem, nikoliv po konci směny
- pokud obsluha zvládá správně obsluhovat stav pálkaře, hity a errory, pak tomu tak musí být po celou dobu zápasu
- v případě systému s čísly v jednotlivých půlsměnách (pokud to výsledková tabule umožňuje), svítí 0 v okamžiku
začátku směny, nikoliv až po ukončené půlsměně
- standardní výsledková tabule obsáhne zpravidla 10 směn, v případě, že se pokračuje dalšími nastavenými směnami,
tak celkové skóre, hity a errory zůstávají a skóre po směnách začíná od znova jako 11. směna je první atd.
Povinnosti pořadatele zápasu na neutrálním hřišti
Pořadatel zápasu na neutrálním hřišti je povinen zajistit a dodržovat stejné podmínky, zásady a náležitosti jako jsou
běžné povinnosti při pořádání domácího utkání dle SŘ dané soutěže, včetně časových náležitostí před a po utkání.
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