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Novela STP



Koule s pasem

• Lze používat vlastní koule s pasem.
• Řeší nový čl. 18 v Pravidlech.
• Ovlivněno několik dalších článků PR i ŘR
• Přestupky i povinnosti činovníků a 

rozhodčích ve vztahu ke koulím s pasem.
• Pasy ke koulím se vydávají pouze na 

majitele koulí, tedy na jednotlivce.
• Pasy vydává Správci pasů, eviduje TK.



Pas ke kouli



Soupisky

• Ruší se ustanovení o přesunu hráčů v 
rámci oddílu do nižší soutěže.

• Ruší se také ustanovení o závazném 
počtu hráčů, kteří musí odehrát aspoň
jeden start.



Soupisky

• Zůstává ustanovení o dopsání
nezařazeného hráče na soupisku 
družstva, za které uskutečnil první start, 
dopsání je automatické a má velký 
význam.

• První start není start náhradníka.



Starty náhradníka

• Změna pravidla o náhradnících - průlom.
• Každý hráč je uveden na soupisce 

jediného družstva a v něm zůstává po 
celou příslušnou část soutěžního ročníku.

• Hráč má k dispozici pouze tři starty 
náhradníka ve vyšší soutěži. Po 
absolvování třetího startu již může hrát 
pouze za družstvo, na jehož soupisce je 
napsán – tedy za družstvo v nižší soutěži. 



Starty náhradníka

• Důvody jsou zřejmé – významné snížení
možnosti ovlivnění průběhu nižších 
soutěží starty hráčů patřících do evidentně
jiné výkonnostní úrovně. 



Přenechání sout ěže

• Nebude možné přenechat místo v soutěži 
dohodou, platit bude pouze sportovní
hledisko. Výjimka - přestup hráčů družstva 
do jiného oddílu. Podmíněno souhlasem 
obou oddílů. Hráčům, kteří přestoupili, 
nebude po dobu jednoho roku povoleno 
hostování.



Postup

• Postup do vyšší soutěže bude možné
nabídnout třem dalším družstvům v pořadí
(dosud dvěma).



Souběžný start v zahrani čí

• Definuje se postih za souběžný start v 
zahraničí a v našich soutěžích, a to 
vyhlášení neoprávněného startu a 
kontumace utkání. 



Tresty

• Mění se způsob potrestání hráče za 
červenou kartu a dvě žluté karty za 
nesportovní chování na časově určený 
zákaz startu ve všech soutěžích, nikoli 
pouze v té, ve které se hráč přestupku 
dopustil.



Čas při rozcvi čce

• Aby se předešlo nedorozuměním, byl 
výslovně kodifikován běžný postup 
zastavování času při rozcvičce.



Přestupy

• Přestupovat bude možné pouze v období
od 1. 6. do 31. 8., a to každý rok nejvýše 
jednou. Všechny další potřeby bude řešit 
instituce hostování.



Maxima pokut

• Podstatně byla zvýšena maxima 
peněžitých trestů – 5 000 Kč pro 
jednotlivce a 30 000 Kč pro kolektiv.



Trest kolektivu za jednotlivce

• Byla definována možnost uložení trestu 
kolektivu za provinění jednotlivce, člena 
tohoto kolektivu. Toto se dosud řešilo v 
Rozpisech soutěží.



Správní poplatek NBC

• V souvislosti se změnou Mezinárodních 
předpisů byl zaveden správní poplatek na 
přestup do zahraničí ve výši 100 €, který 
se bude platit NBC. Správní poplatek ČKA 
ve výši 500 Kč se nemění.



Zdravotní pr ůkaz



Správci pasů



Povinnosti

Správce pas ů je povinen:
• Certifikovat pouze koule od výrobců, kteří

mají platnou licenci WNBA.
• Řádně přeměřit předepsané parametry 

koule dle Technických předpisů WNBA.



Povinnosti

Správce pas ů je povinen:
• Přidělit kouli evidenční číslo sestávající

z písmene daného správce a 6 číslic, 
číslování je vzestupné. Tímto číslem poté
vhodným způsobem označit kouli, číslo 
nesmí být odstranitelné.

• Zaevidovat majitele koule.



Povinnosti

Správce pas ů je povinen:
• Vyplnit, vytisknout a zalaminovat pas ke 

kouli a předat jej zákazníkovi společně
s koulí. Každá koule musí mít svůj vlastní
pas.

• Vést evidenci jím vydaných pasů a 
periodicky ji předávat předsedovi TK ČKA.



Ručení

Správce pas ů ručí: 
• Za soulad certifikované koule s 

ustanoveními Technických předpisů
WNBA v platném znění.

• Za to, že koule je od výrobce, který má
platnou licenci WNBA.



Ručení

Správce pas ů ani ČKA neru čí: 
• Za opotřebení koule způsobené běžným 

hraním. Případné výrobní vady koule se 
budou řešit běžným reklamačním 
postupem.



Práva

Práva Správce pas ů: 
• Účtovat si poplatek za vydání pasu 

odpovídající jeho nákladům a jeho 
obchodnímu modelu.

• Účtovat si poplatek za certifikaci koule buď
při vlastním prodeji formou zvýšení
obchodní marže koule nebo za úkon 
přeměření v případě, že zákazník má kouli 
koupenou od jiného obchodníka.


