Zpráva o činnosti komise STK ČBF-OZČ za období 2019-2020
STK pracovala v sezóně 2019-2020 ve složení Jiří Buňka, Jiří Mužík a Tomáš Mach jako řídící orgán 7 soutěží KP
Plzeňského kraje (2), oblastní soutěže Západočeské oblasti (3), NRL U17 muži + krajského poháru mužů. Zároveň
jsme opět řídili všechny kvalifikace mini o MČR nebo NF. STK ČBF - OKV řídila tři společné soutěže (U12 mladší
minižákyně, U13 starší minižákyně, ženy) a NRL U15 muže, kde měla účast svých družstev. A družstva naší oblasti
hrála i skupiny NRL, která řídila STK jiných oblastí.
STK zpracovala Rozpis soutěží 2019-2020, vydala termínový kalendář soutěží a rozlosovala všechny soutěže.
Před zahájením sezóny zkontrolovala a potvrdila všechny soupisky soutěžících družstev, do soupisek prováděla
během sezóny změny dle požadavku družstev – vše v systému LERIS ČBF. Komise spolupracovala s STK ČBF, jejím
detašovaným pracovištěm ve Strakonicích, s STK ČBF - OKV a ostatními komisemi ČBF - OZČ. Na delegacích
rozhodčích námi řízených skupin NRL i s delegačními pracovníky KV oblasti, Středních a Severních Čech. V průběhu
sezóny byla předána funkčnost delegace rozhodčích do informačního systému APBR.
Po dlouhé době nedošlo k žádnému odhlášení družstva ze soutěže po rozlosovaní a ani po zahájení soutěže.
Družstva odehrála všechny soutěže dle Rozpisu a rozlosování. STK se nebránila možnosti přeložení zápasů.
V případě pozdní žádosti (méně než 10 dnů před řádným termínem) jsme využili sankce 100,- Kč za pozdní
přeložení. V této praxi budeme pokračovat i v nadcházející sezóně.
Byly skrečovány tři zápasy (1x ZČL, 2x U12M (jeden hrací termín)). Vesměs nebyly problémy s dohráváním
odložených zápasů, již při žádosti o odložení byl znám termín konání zápasu. STK bude i v příští sezóně
nekompromisní a odklad povolí pouze v případě včasné žádosti a po domluvě soupeřů o náhradním termínu. STK
upozorňuje na nutnost povolení odkladu zápasu. Předehrávky zápasů nemusí STK povolit, pouze se musí
předehrávka řídícímu orgánu oznámit.
Rychlým pohledem do oblasti disciplíny zjistíme, že bylo celkem v soutěžích nedohrané sezóny 2019-20 uděleno
34 TCH a 0 DCH.
Hlášení zápasů i zasílání výsledků je na stejné úrovni jako v minulém ročníku soutěží. Sjednotili jsme pravidla
zadávaní výsledků se soutěžemi ČBF na 23. hod. dne zápasu, avšak pokutovali jsme nezadání výsledku až po
třetím dnu. Avšak v sezóně 20-21 STK bude vyžadovat zadání výsledku do 23:00 a nezadaní bude pokutováno.
Přece jenom si fanoušci a zájemci zaslouží vědět výsledek v den zápasu a vložení výsledku není v době chytrých
telefonů a datových služeb náročné.
Kromě soutěží krajského přeboru se v úvodu sezóny odehrál krajský pohár mužů, kterého se zúčastnilo 7
družstev. Krajský pohár žen se odehrát nepodařilo.
Bohužel epidemie COVIDu nám nedovolila odehrát všechny soutěže. Ukončeny byly pouze základní části mini,
NRL U17, KP mužů a samozřejmě KPo mužů. Základní část ZČL, play off KP, nadstavba NRL U17 a kvalifikace mini
se již odehrát nepodařilo. Stejně jako soutěže ČBF i naše soutěže zůstaly bez určení pořadí, a proto nejsou ani
tabulky součástí této zprávy.
STK zpracovávala výsledky utkání dle zápisů o utkání. Průběžně byly na internetových stránkách ČBF – OZČ
schvalovány výsledky utkání, dílčí a konečné tabulky soutěží. Dále byly oddílům a klubům zasílány zprávy o
povolení předehrání utkání, odložení utkání, změnách pořadatelství, o skrečování utkání, informace z STK ČBF
Praha a další informace. STK projednávala připomínky a požadavky oddílů (klubů) a vydávala k těmto rozhodnutí.
STK využívala ke styku s oddíly a kluby POUZE elektronické pošty a internetových stránek.
Přehled prohřešků klubů vůči STK je přílohou této zprávy.
S ohledem na neukončenou sezónu nebyla vyhodnocena účast trenérů na zápasech a ani povinnost klubů mít
rozhodčího pro řízení soutěží ČBF-OZČ.
STK v sezóně 2019/20 neřešila žádný protest a ani odvolání proti výroku STK.
Stále pokračujeme v kontrolách správnosti vyplňování zápisů, jak ze strany pořadatele, tak ze strany
rozhodčích. Pořadatel zodpovídá za vyplnění kompletní hlavičky a soupisek. Rozhodčí poté za správnost zápisu o
utkání, osobních chybách, stavu čtvrtin a zápasu včetně vypsání vítězného družstva. Výměry za chyby byly zasílány
klubům průběžně. Stejně tak byly průběžně zasílány prohřešky rozhodčích DK APBR k projednání.
Na začátku sezóny 2020/21 došlo k přesunu webu ČBF - OZČ pod ČBF, takže stránky naší oblasti plně
korespondují s webem ČBF. Stranka www.cbfplzen.cz Vás přesměruje na novou doménu ozc.cbf.cz.
Závěrem bych chtěl poděkovat oddílům a klubům za jejich obětavou celoroční práci, zvláště těm, kteří se věnují
práci s mládeží, a popřát jim hodně zdaru a sil do dalších sezón. Také bych chtěl poděkovat VV ČBF OZČ, členům
ostatních komisí za celoroční spolupráci. Výborná a velice rychlá spolupráce byla s APBR, jmenovitě s p. Janem
Karáskem.
V Plzni dne 7. 10. 2020

Jiří Buňka - předseda STK

Datum

Oddíl / Klub

Kategorie

Prohřešek

Zápasy

Sazba

15.10

BK Šťáhlavy

KP

Pozdní zaslání hlášenky

6

100,00 Kč

21.10

BK Klatovy

U13

Pozdní zaslání hlášenky

11,12

100,00 Kč

22.1

BK Klatovy

ZČL

Přeložení utkání v termínu kratším 10 dnů a po delegaci rozhodčích.

6

100,00 Kč

2.11

Slavoj Plzeň

ZČL

Přeložení utkání v termínu kratším 10 dnů a po delegaci rozhodčích.

8

100,00 Kč

4.12

Sokol Kraslice

U13M

Nedostavení se k zápasu

17,18

2 000,00 Kč

14

2 000,00 Kč

5.1

Jiskra Domažlice

ZČL

Nedostavení se k zápasu

5.1

Sokol Bor

KP

5 TCH družstva v sezoně

5.1

BK Přeštice

KP

Pozdní vložení zápisu

27.1

500,00 Kč
18

100,00 Kč

17406

100,00 Kč

BK Baník Most

U17

Přeložení utkání v termínu kratším 10 dnů

7.2

Lokomotiva Plzeň

ZČL

5 TCH družstva v sezoně

500,00 Kč

5.1

Sokol Bor

KP

6 TCH družstva v sezoně

100,00 Kč

18.2

Jiskra Domažlice

18.2

Slavoj Plzeň

U13M

Přeložení utkání v termínu kratším 10 dnů

55.56

100,00 Kč

ZČL

Přeložení utkání v termínu kratším 10 dnů

24

100,00 Kč

