STK č.j. 14 / 2016
Od:
- Sportovně technické komise ČBA
Pro:
- pan Vladimír Kvača, předseda regionu Východ
Vážený pane předsedo,
STK ČBA projednala vaší žádost obdrženou dne 7.6.2016 ve věci uznání soutěže do 15 let, kde
startují týmy Arrows Ostrava a Cobblers Zlín a Gepardy Żory (POL), jako postupovou soutěž na
Mistrovství republiky této věkové kategorie a rozhodla se žádost ZAMÍTNOUT.
Odůvodnění:
Regionálním přeborem s právem postupu na MČR se rozumí dlouhodobá soutěž dané kategorie o
nejméně čtyřech účastnících, z nichž každý musí odehrát v základní části alespoň 10 utkání.
SŘ mládeže umožnuje udělení výjimky regionální soutěži o třech družstvech (viz §§ 2.2.1 –
Regionální přebor), ale STK se v tomto případě rozhodla této možnosti nevyužít.
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.

Pavel Jozek
předseda STK ČBA
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Dobrý den,
za SmOP, žádáme o potvrzení postupové soutěže v kategorii U15.
V této soutěži máme pro rok 2016 tři týmy.
Arrows Ostrava, Cobblers Zlín a Gepardy Žory.
V MČR by v případě vítězství postupoval pouze český tým.
Všechny ostatní kategorie splňují minimální požadavky pro postup dle SŘ (počet
týmů a počet utkání).

Děkuji,

V Ostravě 5.5.2016

Za SmOP

vkvaca@volny.cz

Kvača Vladimír

