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Zápis z jednání komise STK ČBA, konané dne 16.4.2011 ve Svitavách 
 
Přítomni:   Džavík, Ohlídal, Ing. Chocholoušek, Šindelář 
Omluveni:  Smuž 
Hosté : Kubánek, Fáber, Dočkal,  + další 
 
Jednání komise vedl:  pan Džavík 
 
Jednání zahájeno v 10.00 hod. 
 
Program jednání: 
  
1. Play off o 1. místo v 1. lize ČR sezóna 2010 / 2011 mezi družstvy 

BC Ondřeje Stacha – BC Nový Lískovec Brno 
 
K bodu 1)  
 
Zástupci NL Brno přítomni. Zástupce BC OS Plzeň na telefonu. Pan Fáber informoval 
Plzeň o jednotlivých krocích a na závěr o domluveném postupu. Plzeň vyslovila souhlas 
 
STK nemusela nařizovat,  zainteresovaní se dohodli. 
 
Bylo domluveno : 
 

1) Finále se odboxuje na 2  základní zápasy ( venku – doma ).  
2) Za každý vítězný zápas obdrží družstvo 2 body 
3) Za každý nerozhodný zápas obdrží družstvo 1 bod 
4) Bude-li po dvou zápasech mít jedno družstvo 3 body je vítězem finále a neboxuje se 3. 

zápas 
5) Budou-li mít družstva po dvou zápasech stejně bodů, bez ohledu na skóre, boxuje se 3. 

zápas.  
6) Skončí – li 3. rozhodující zápas nerozhodně, vítězem se stává družstvo s lepším skore 

ze všech vzájemných zápasů. Je-li tento poměr skore stejný, vítězem se stává družstvo, 
které získalo více pomocných bodů ( SŘ 2010) ve 3. utkání. Bude-li počet pomocných 
bodů stejný, vítězem se stává družstvo, které má více pomocných bodů ze všech třech  
utkání.  

7) První zápas play off se odboxuje na půdě Plzně do 21. května 2011. Plzeň zašle včas 
nabídku utkání. 

8) Druhý soutěžní zápas se odboxuje na půdě NL Brno dne 28.května 2011. 
9) Případný třetí zápas se odboxuje 4. června 2011 v Třeboni při MT. Rozhodovat se 

bude na strojky.Rozhodovat budou zahraniční rozhodčí přítomní na MT a  další 
rozhodčí, které určí KR ČBA  

10) Komise rozhodčích deleguje na první 2 zápasy vždy 2 rozhodčí z domácí oblasti 
a 2 rozhodčí z oblasti hostí. ČBA posílí rozpočet domácího klubu o 1.500,- Kč více.     

11) Kdyby se náhodou jeden ze tří výše uvedených zápasů neodboxoval, postupuje se dle   
SŘ. Tedy může nastat i kontumace v neprospěch oddílu, který neodboxované utkání 
zavinil. 

 
 
Zapsal : Václav Chocholoušek 


