
 

 

 
STK č.j. 4 / 2020 

- aktualizováno 
 
 
Od: 
- Sportovně technická komise ČBA 
 
Pro: 
- vedení oddílu Blesk Jablonec, Baseball Plzeň, Sokol Hluboká, region Severozápad 
 
 
Vážení sportovní přátelé, 

STK ČBA projednala účast oddílů Blesk Jablonec, Baseball Plzeň a Sokol Hluboká 
v regionálních soutěžích regionu Severozápad a dává tímto na vědomí, že účastníkům soutěže 
připadají všechna práva a náležitosti soutěže daného regionu, včetně postupu na turnaje řízené 
ČBA, ale pouze v případě, že region daného oddílu nepořádá regionální soutěž v dané 
kategorii. 

Odůvodnění: 
 
STK ČBA postupovala podle paragrafu § 2.2.1 soutěžního řádu mládeže. 

§§ 2.2.1 Regionální přebor  

Regionálním přeborem (RP) se rozumí dlouhodobá soutěž dané kategorie o nejméně čtyřech 
účastnících, z nichž každý musí odehrát v základní části alespoň 10 utkání. Pořadatelem regionálního 

přeboru je příslušné regionální pracoviště ČBA, které může pravomoci v jeho řízení delegovat na 
jmenovanou komisi či osobu. STK může v odůvodněných případech uznat jako regionální přebor i 

soutěž pouze o 3 družstvech. O uznání postupové soutěže je nutné požádat před zahájením samotné 

soutěže, a to nejpozději do 1. 4. příslušného roku.  
Regionální přebor se řídí vlastním soutěžním řádem vydaným příslušným regionálním pracovištěm, pro 

které jsou závazná ustanovení § 4.1 (Základní předpis), § 4.14 (Antidopingová kontrola), § 5.1 
(Omezení pro hráče), § 5.2 (Registrace) a § 5.3 (Cizí státní příslušníci) tohoto Soutěžního řádu 

mládeže. V případě, že nebyl vydán samostatný SŘ, řídí se RP v relevantních ustanoveních tímto 

soutěžním řádem vydaným STK ČBA. Výsledky utkání regionálního přeboru musí být zveřejňovány 
nejpozději následující den po utkání na internetu ČBA způsobem určeným STK. Řídící orgán RP musí 

do 31. 7. oznámit STK, které družstvo z daného regionálního přeboru získalo účast v celostátní 
postupové soutěži dané kategorie (vítěze základní části). Systém a formát nadstavbové soutěže 

regionu stanovuje příslušné regionální pracoviště a nemá již vliv na účast v celostátních postupových 
soutěžích mládeže.  

Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat k VV ČBA.  
Odvolání vůči tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

 

Martin Dvořák          6.3.2020 
předseda STK ČBA   


