
Zpráva STK SvčOV ČBaS za sezónu 2013-2014 

 

Všechny turnaje jednotlivců byly uskutečněny podle termínového kalendáře a bez jakýchkoliv 

ohlášených problémů. V některých případech pouze výsledkový formulář nebyl v optimálním 

tvaru a musel být před odesláním na STK ještě upravován. 

 

Oblastního přeboru jednotlivců se zúčastnilo 31 hráčů, z toho 20 mužů a 11 žen. Hráčské 

absence byly nahlášeny včas, ale u žen bylo omluvenek opět více než dost. 

 

Přeborníky oblasti pro sezónu 2013-2014 se stali: Bedřich Valenta (Super Stars Most), Eva 

Davidová (BK TU v Liberci), Rostislav Peníška – Mirko Šída (BK TU v Liberci), Eva 

Davidová – Jana Nejedlová (BK TU v Liberci) a Bedřich Valenta – Martina Fartágová (Super 

Stars Most). 

 

Soutěž OP smíšených družstev dospělých proběhla ve 4 základních kolech, ve kterých se 

týmy utkaly systémem každý s každým, a o konečném pořadí se rozhodovalo v nadstavbovém 

kole, kam postoupily 3 nejlepší týmy po základní části. Celkovým vítězem se stalo družstvo 

TJ Proboštov, které v následné kvalifikaci o 1. ligu obsadilo 2. místo z pěti účastníků. 

 

Celkové pořadí OP smíšených družstev dospělých: 

1. TJ Proboštov 

2. TJ Slovan Vesec „B“ 

3. BK TU v Liberci „B“ 

4. BK Goram Teplice 

 

Opět prosím všechny oddíly, aby si při vydávání propozic pečlivě kontrolovaly datum konání 

turnaje, vypsanou kategorii a platnost licence vrchního rozhodčího. V případě aktivního 

zapojení vrchního rozhodčího do turnaje je potom potřeba uvést i druhou osobu zodpovídající 

za průběh soutěže. Propozice v každém případě posílat i na STK ČBaS! 

 

Přehled bodů k řešení na sněmu SvčOV ČBaS – soutěže dospělých: 

 

1) Předběžné počty přihlášených družstev dospělých do OP pro sezónu 2014-2015 

2) Systém soutěže OP družstev (v závislosti na počtu přihlášených družstev) 

3) Doplnění štítku na putovní pohár pro vítězný tým OP družstev 

4) Krajské přebory jednotlivců (vhodný termín, prestiž turnaje, postupy) 

5) Oblastní přebor jednotlivců (počet nominovaných a náhradníků) 

 

předseda STK SvčOV ČBaS 

Radek Holata 


