
 

 

SMĚRNICE K NÁPLNI PRÁCE SPORTOVNĚ – TECHNICKÉ KOMISE 
 
 

 

Řízením soutěží BSMK je pověřena Sportovně - technická komise BSMK (dále jen STK) 
spolu s Disciplinární komisí BSMK (dále jen DK). Činnost STK upravuje Soutěžní řád BSMK 
a tato směrnice. STK se zabývá delegací rozhodčích na utkání, registrací nových 
rozhodčích, pronájmy hracích ploch, změnami v termínové listině soutěží, stanovováním 
dohrávek zápasů, či jejich odklady. V případě žádosti o změnu termínu, zrušení utkání, apod. 
je třeba kontaktovat předsedu STK. Kontakt najdete pod tímto odkazem: 
 
http://www.malakopanabrno.cz/komise/#sportovne-technicka-komise 
 
Předseda STK probere s rozhodčími BSMK na školení rozhodčích před podzimní, resp. jarní 
částí sezóny systém jejich delegace na utkání a zároveň zajistí, aby delegace rozhodčích na 
jednotlivá utkání byla zveřejněna na internetovém portálu www.malakopanabrno.cz v rozpise 
soutěží nejpozději 48 hodin před začátkem každého utkání. 
 
Jedná - li se o dohrávku utkání, stanoví STK náhradní termín nejpozději do 14 – ti dnů od 
původního data, kdy mělo být utkání sehráno, vyjma posledních 6 – ti kol v sezóně, kdy je 
třeba dohrávku stanovit nejpozději do 7 – mi dnů od původního data, kdy mělo být utkání 
sehráno. 
 
V případě žádosti o odklad utkání je odkládající tým povinen telefonicky informovat předsedu 
STK a následně vše podložit zaslaným e - mailem na adresu STK, která rozhodne o tom, 
zda bude utkání odloženo či nikoliv. V případě vyhovění žádosti o odklad utkání je žadatel 
povinen uhradit finanční částku ve výši, kterou stanovuje Sazebník poplatků a odměn, a to 
nejpozději 48 hodin před náhradním termínem utkání. Částka se poukazuje na účet DK. 
 
Utkání smí odložit nebo zrušit pouze STK, Správná rada BSMK (dále jen SR), či jí pověřená 
osoba a také rozhodčí pro nezpůsobilý terén nebo nevyhovující přírodní podmínky. 
V případě neuhrazených závazků týmu vůči BSMK informuje předseda DK nebo SR 
předsedu STK o kontumaci utkání ve prospěch týmu soupeře, jehož prezidenta informuje o 
zrušení utkání právě předseda STK.  
 
Ligový pohár BSMK hrají pouze týmy, které se do něj přihlásily. Propozice k jeho konání 
připravuje SR. Řízením Ligového poháru, vč. delegace rozhodčích, je pověřena STK. 
 


