
Zpráva STK SvčOV ČBaS za sezónu 2012-2013 
 
Všechny turnaje jednotlivců byly uskutečněny podle termínového kalendáře, ale v celé sezóně 
po zavedení elektronických licencí občas docházelo k problémům s kontrolou platností 
jednotlivých hráčů. U GP C dospělých v Proboštově bylo zjištěno, že vrchní rozhodčí neměl 
prodlouženou licenci, nicméně vše bylo s KR ČBaS vyřešeno a body za umístění byly hráčům 
dodatečně přiděleny. V příští sezóně snad již k těmto problémům nebude docházet.. 
 
Oblastního přeboru jednotlivců se zúčastnilo 33 hráčů, z toho 22 mužů a 11 žen. Hráčské 
absence byly nahlášeny včas, ale zejména u žen bylo omluvenek mnoho. 
 
Přeborníky oblasti pro sezónu 2012-2013 se stali: Jan Vitvera (Chemička Ústí n.L.), Zuzana 
Jeřichová (Super Stars Most), Jan Vitvera – Jakub Vitvera (Chemička Ústí n.L.), Zuzana 
Jeřichová – Valerie Ondrášková (Super Stars Most) a Mirko Šída – Jana Nejedlová (VSK 
Slavia TU Liberec). 
 
Soutěž OP smíšených družstev dospělých proběhla ve 3 základních kolech, ve kterých se 
týmy utkaly systémem každý s každým, a o konečném pořadí se rozhodovalo v závěrečném 
play off. Vzhledem k účasti 6 družstev se do finálového turnaje kvalifikovali všichni. Bohužel 
týmy BK Goram Teplice a BK TJ Baník Most se z play off omluvili a na poslední chvíli tak 
bylo nutné pozměnit složení dvojic v této vyřazovací části. Celkovým vítězem se stalo 
družstvo TJ Slovan Vesec, které v následné kvalifikaci o 1. ligu obsadilo 1. místo z pěti 
účastníků a postupuje o soutěž výše. 
 
Celkové pořadí OP smíšených družstev dospělých: 

1. TJ Slovan Vesec 
2. VSK Slavia TU Liberec „B“ 
3. TJ Proboštov 
4. VSK Slavia TU Liberec „C“ 
5. BK TJ Baník Most 
6. BK Goram Teplice 

 
Družstvům BK Goram Teplice a BK TJ Baník Most byla udělena pokuta ve výši 500 Kč za 
dva nesehrané zápasy v rámci play off. Pozdější zaslání propozic bylo zaznamenáno u GP C 
dospělých, které pořádal Super Stars Most. Jelikož se jedná o otevřený turnaj, tak se v každém 
případě pořádající oddíl sám připravuje o možnost nalákat více zájemců. 
 
Zároveň prosím všechny oddíly, aby si při vydávání propozic pečlivě kontrolovaly data 
konání turnaje a platnost licence vrchního rozhodčího. 
 
Přehled bodů k řešení na sněmu SvčOV ČBaS: 
 

1) Předběžné počty přihlášených družstev dospělých do OP pro sezónu 2013-2014 
2) Systém soutěže OP družstev (základní část, základní část + nadstavba, nebo play off) 
3) Zajištění putovního, nebo jednorázového poháru pro vítězný tým OP družstev 
4) Krajské přebory jednotlivců (vhodný termín, prestiž turnaje, postupy) 
5) Oblastní přebor jednotlivců (počet nominovaných a náhradníků) 
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