STK č.j. 06 / 2015
Od:
Sportovně technické komise ČBA
Pro:
- týmy Extraligy, ČML, B ligy, Soutěže U21, Soutěže U18
Vážení sportovní přátelé,
STK ČBA posílá informace o nedostatcích po odehrání prvního hracího víkendu.
Extraliga

Kotlářka nefunkční play by play, STK připomíná povinnost pořizovat z utkání on-line přenos, další
podobný prohřešek bude pokutován

§ 7.7 - Náhradní funkcionáři
Nedostaví-li se k utkání delegovaní rozhodčí, mohou se družstva dohodnout na náhradních rozhodčích a
utkání odehrát. Nedojde-li k dohodě, utkání se odkládá (viz § 4.7) a družstva nemají nárok na náhradu
nákladů vzniklých odložením utkání. Nedostaví-li se k utkání delegovaný zapisovatel, stává se
oficiálním zápisem (včetně povinnosti zadat hodnocení hráčů) zápis domácího družstva, pokud se
družstva nedohodnou jinak.
ČML
Chybí statistiky ČML Frýdek, Hluboká, vzhledem k chybně nastavené možnosti zadávání statistik
prodlužuji termín pro zadání do 10.4.2015

§ 7.6 - Hodnocení hráčů
Hodnocení hráčů z utkání Extraligy, ČML a Baráže o ExL zadává prostřednictvím Internetu do databáze
ČBA oficiální zapisovatel, a to nejpozději první pracovní den po utkání.
B- liga
Hroši - Kotlářka odloženo pro nezpůsobilost podmínek ke hře. Nejpozději zítra (9.4.) zaslat STK návrh
nového náhradního termínu utkání.

§5.8 - Způsobilost podmínek ke hře
Před utkáním mají vedoucí družstev možnost souhlasně určit, jsou-li podmínky (počasí a hrací plocha)
způsobilé ke hře nebo ne. Pokud mezi nimi nedojde k dohodě, stejně jako v průběhu utkání, rozhoduje o
způsobilosti pouze hlavní rozhodčí. Hlavní rozhodčí také určuje, odloží-li se utkání v případě nepříznivých
podmínek ihned nebo čeká-li se na případné zlepšení.
Na stránce ČBA nejsou do 8.4. 12:00 zadány výsledky B ligy: Eagles – Technika
Utkání se hrálo na 7 směn, vzhledem k počasí a teplotám tento přestupek SŘ STK přehlédne, v
budoucnu není možné pěnit počty směn.

§5.19 - Hlášení výsledků
Výsledek utkání (s výjimkou oblastního přeboru) je vedoucí domácího družstva povinen zveřejnit na
internetové stránce ČBA, a to nejpozději 2 hodiny po skončení utkání. Za nesplnění je družstvu udělena
pokuta 250,-Kč za jedno nezveřejnění.
Chybí statistiky B-ligy, vzhledem k chybně nastavené možnosti zadávání statistik prodlužuji termín do
10.4.2015
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§7.6 - Hodnocení hráčů
Hodnocení hráčů z utkání Extraligy, ČML a Baráže o ExL zadává prostřednictvím Internetu do databáze
ČBA oficiální zapisovatel, a to nejpozději první pracovní den po utkání.
Metodický pokyn:
na http://www.baseball.cz/modules.php?op=modload&name=download&file=index&d_op=viewdownloa
d&cid=23
U21
Chybí statistiky U21, vzhledem k chybně nastavené možnosti zadávání statistik prodlužuji termín do
10.4.2015

§7.6 - Hodnocení hráčů
Hodnocení hráčů z utkání Extraligy, ČML a Baráže o ExL zadává prostřednictvím Internetu do databáze
ČBA oficiální zapisovatel, a to nejpozději první pracovní den po utkání.
Metodický pokyn:
http://www.baseball.cz/modules.php?op=modload&name=download&file=index&d_op=viewdownload&
cid=23
U18
Upozornit na nutnost doplnění soupisek do prvního utkání, povinnost zadávat výsledky,
statistiky

§ 6.4 - Soupiska hráčů
§§ 6.4.1 - Základní ustanovení
Za družstvo, které musí vést soupisku, mohou v dané soutěži a její nástavbě nastoupit pouze hráči
uvedení na této soupisce.
Soupisku hráčů (viz Příloha 4) musí vést družstva hrající Extraligu, ČML a Baráž o ExL. Na soupiskách
těchto družstev může být uvedeno v jedné sezóně nejvýše 40 hráčů. Dále musí vést soupisku družstva
stejného oddílu hrající tutéž soutěž (oblastní přebor, ČBP), jejich soupiska není omezená počtem
zapsaných hráčů. Formu vedení soupisky (papírově, elektronicky) určuje řídící orgán soutěže před
zahájením soutěže.
Metodický
pokyn: http://www.baseball.cz/modules.php?op=modload&name=download&file=index&d_op=viewdow
nload&cid=23

§ 5.19 - Hlášení výsledků
Výsledek utkání (s výjimkou oblastního přeboru) je vedoucí domácího družstva povinen zveřejnit na
internetové stránce ČBA, a to nejpozději 2 hodiny po skončení utkání. Za nesplnění je družstvu udělena
pokuta 250,-Kč za jedno nezveřejnění.
Metodický pokyn:
http://www.baseball.cz/modules.php?op=modload&name=download&file=index&d_op=viewdownload&
cid=23

§ 7.6 - Hodnocení hráčů
Hodnocení hráčů z utkání Extraligy, ČML a Baráže o ExL zadává prostřednictvím Internetu do databáze
ČBA oficiální zapisovatel, a to nejpozději první pracovní den po utkání.
Metodický pokyn:
http://www.baseball.cz/modules.php?op=modload&name=download&file=index&d_op=viewdownload&
cid=23
Pavel Jozek
předseda STK ČBA

8.4.2015
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