STK č.j. 30 / 2014
Od:
- Sportovně technické komise ČBA
Pro:
- zúčastněné oddíly (Technika Brno, Skokani Olomouc)
- KR ČBA, koordinátor rozhodčích
Vážení sportovní přátelé,
STK ČBA projednala vyjádření Skokanů Olomouc k nedostavění se k utkání soutěže U21, číslo
utkání 325 (Technika vs. Skokani dne 11.6.2014) a rozhodla skreč v tomto utkání zrušit a
utkání odehrát v novém náhradním termínu.
STK obdržela dále vyjádření Zdenka Láznička (vedoucí Skokani Olomouc U21), že Technika Brno
U21, zastoupena Romanem Mrázem, souhlasí s náhradním termínem 20.7.2014 od 13:00 hodin.
Tuto informaci dnes potvrdil Roman Mráz i telefonicky členu STK ČBA (F. Přibyl). Po tomto
přeloženém utkání bude následovat další vzájemné utkání, které je řádně rozepsáno STK od
začátku soutěže.
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Tučně je označené číslo utkání a změna.
Odůvodnění:
Tým přepravující se na zápas oddílovým mikrobusem po tom, co se přihodila porucha vozidla,
kontaktoval vedení Techniky Brno a měl snahu vzniklou situaci řešit tak, aby se stihl přepravit na
utkání. Bohužel odstranění poruchy bylo natolik časově náročné, že se tým nestačil k utkání
dostavit.
Poučení:
Proti rozhodnutí STK ČBA se můžete odvolat k VV ČBA.
§ 8.2 - Odvolací orgán
Odvolacím orgánem proti rozhodnutí řídicího orgánu oblastního přeboru je STK, proti rozhodnutí
STK je odvolacím orgánem VV ČBA.
§ 8.3 - Manipulační poplatek za odvolání
Výše manipulačního poplatku za odvolání je 1000,-Kč. Manipulační poplatek musí být před
projednáváním odvolání uhrazen ve prospěch ČBA. Manipulační poplatek se vrací pouze v
případě, že odvolací orgán změní rozhodnutí řídicího orgánu.
§ 8.4 - Náležitosti odvolání
Odvolání proti rozhodnutí může k odvolacímu orgánu podat oddíl nebo člen ČBA, jehož se
rozhodnutí týká, a to do 10 dnů od příslušného rozhodnutí. Rozhodnutí odvolacího orgánu je
konečné.
František Přibyl
člen STK ČBA
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