Rozhodnutí STK 2017-09
1.

Obecný popis

1.1

Změna specifikace utkání Botas dorostenecké ligy č.47 1.SF1 a č.49 2.SF1
Dle Soutěžního řádu Českého nohejbalového svazu čl. 3.11.2 a) a
navazujícího 3.11.5 může řídící orgán soutěže (v tomto případě STK ČNS)
změnit specifikaci utkání z vlastního podnětu.

1.2

Splnění podmínek
STK ČNS, s přihlédnutím k podpoře mládežnické kategorie nohejbalu a
vzniklé termínové kolizi mezi soutěžemi BDL a 1LM, projednal s oběma
účastníky utkání BDL play off č.47 1.SF1 a 49 2.SF1 (TJ SOKOL I
Prostějov a MNK SILNICE GROUP Modřice) změnu specifikace telefonicky
ve lhůtě 3 pracovní dny předem v souladu s čl. 3.11.5 Soutěžního řádu.
Obě výše uvedená družstva souhlasila s novou specifikací utkání.

2.

Dokumenty použité při rozhodování
- Soutěžní řád ČNS
- Rozpis dlouhodobých soutěží ČNS 2017
- Rozlosování BDL play off SF 2017

3.

Rozhodnutí
STK ČNS na základě výše uvedeného a platných interních dokumentů
rozhodla o nové specifikaci utkání takto:
Utkání play off Botas dorostenecké ligy č. 47 1.SF1 bude sehráno
v sobotu dne 23.9.2017 v 10:00 hodin na hřišti družstva MNK SILNICE
GROUP Modřice, na adrese uvedené v přihlášce do soutěže. Druhé
utkání č.49 2.SF1 pak bude sehráno v neděli dne 1.10.2017 ve 12:00
hodin na hřišti TJ SOKOL I Prostějov, na adrese uvedené v přihlášce
do soutěže.

4.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne
doručení tohoto Rozhodnutí. Podané odvolání musí být písemné a doručuje
se odvolacímu orgánu (VV ČNS) a doložené vkladem 2000,- Kč dle platné
Směrnice o hospodaření (poplatek za projednání odvolání). Doručuje se též
orgánu, který rozhodl v 1. stupni (STK ČNS).
Toto Rozhodnutí je zároveň Zápisem z jednání. Hlasování ANO 4x.

5.

Orgán, který rozhodoval a datum rozhodnutí
Dne 18. září 2017 rozhodla Sportovně technická komise ČNS.

V Praze dne 18. září 2017
Kamil Kleník – předseda STK ČNS
Ivan Králík – člen
Ivan Škoda - člen
David Němec - člen

