BILTEN 8/2013
1.LIGA

NKBM – KK Adecco MB
KK Pragersko – MCA PRO
KK Starše Čiro – Adecco MB
NKBM – KK Starše
KPŠ – ŠD Kidričevo

REZULTAT
67 : 76
73 : 83
67 : 86
69 : 56
79 : 83

1/4
18-23
20-20
17-16
22-18
13-23

2/4
15-15
17-21
16-31
14-16
17-16

3/4
10-13
9-27
15-22
19-21
22-31

4/4
24-25
27-15
19-17
14-10
27-13

2.LIGA:
REZULTAT
78 : 85
81 : 58
Prestavljeno

KK Črešnjevec – TED ŠD Cirkovce
Bar Kaučič UTD – ŠD Ptujska Gora
Nona Lenart – KK Rače
Prosta ekipa: KK AdeccoOldstars
Povezave so aktivne na poročilo o tekmi!

1/4
18-21
21-14

2/4
20-28
13-14

3/4
20-9
25-21

4/4
20-27
22-9

Posebnosti, ugotovitve, kazni:
-

Tehnična napaka dosojena trenerju ŠDK Kidričevo JORDAN Lenart zaradi nešportnega
obnašanja. Kazen 10€ (1.TN v sezoni)
Samo v vednost. Od tega biltena naprej več ne opozarjam ekip o pošiljanju poročil in
rezultatov. Kazni so znane in menim, da sem podelil v tem mandatu že vse odpustke, ki
sem jih imel na voljo.
KAZNI SE PLAČUJEJO PRED NASLEDNJO TEKMO. ZA PLAČILO STE ODGOVORNI SAMI,
ZNESEK KAZNI PA BO SPREJEL SODNIK PRED TEKMO NASLEDNJEGA KROGA. PREJEM MORA
SODNIK VPISATI VRH ZAPISNIKA.
Nekatere ekipe nimate zraven zapisnikov Poročilo o tekmi. To morate imeti zraven na
tekmah. Poročilo lahko najdete na spletni strani in si ga natisnete.

FINALNI TURNIR 2014:
-

Ker ni bilo drugih kandidatov, se organizacija finalne turnirja dodeli ekipi KK Rače. Čestitamo
in se že veselimo. Ostale pomembne informacije za naprej, pa nam bo posredoval
predstavnik ekipe g.Lukman David.

PLAČILO LIGE:
-

Katere ekipe še niste poravnale 2.del lige imate čas za to do 12.2.2014. Podatki so enaki, kot
so bili prej. Če imate kakšna dodatna vprašanja, se obrnite na g.LESKOVAR Boštjana
(bostjan.leskovar@gmail.com)

ČETRFINALE POKALA PARKL:
-

Se bo odigralo 16.2.2014 v centru DRAŠ. Posnetek žreba najdete tukaj
(http://youtu.be/NhMuKdvui5E , ali v prilogi tega maila). Urnik tekem bomo objavili na
spletni strani ta teden.

AllStars TEKMA:
-

Bo teden dni pred finalnim turnirjem. 1.del glasovanja bo potekalo tako, da boste
predstavniki ekip morali predlagati igralce za začetni peterki sami. Za igralne pozicije 1-5. Za
eno igralno mesto lahko predlagate do dva igralca iz ene ekipe (za vsako peterko posebej).
Torej, če ste predlagali za igralno mesto »1« igralca iz XY ekipe, za naslednja igralna mesta ne
smete več uporabljati igralcev iz ekipe XY. Nato morate še dodatno predlagati DVA svoja
igralca, ki gresta na glasovanje preko spletne strani ali FB. Od njiju rabim osnovne podatke
(Ime in priimek, letnica rojstva, igralno mesto, profilno sliko). Upam, da je razumljivo,
drugače sem na volji preko GSM telefona za dodatne obrazložitve. Rok oddaje podatkov je ta
nedelja do 18h.

ZAPISNIKI TEKEM:
-

Vidim, da se še vedno (nekateri) ne držite pravilnega zapisovanja zapisnikov. Prosim, da od
tega kola naprej podučite vaše zapisničarje. Imam velike težave pri zapisovanju statističnih
podatkov pri strelcih zaradi tega. Upoštevajte moj dobronamerni nasvet o podučitvi
zapisničarske mize. Ne bi rad pisal kazni za takšne stvari. Več o tem najdete v prilogi, kjer je
razvidna napaka. Prosil bi, če si lahko vaši zapisničarji preberejo tole:
http://www.zksp.si/images/dokumenti/Pravila%20Pomoni%20Sodniki%202008.pdf. Obenem
jih prosim obvestite, da morajo vpisovati v rubriko »SODNIK« IME ter PRIIMEK sodnika.

RAZPORED TEKEM – 9.KOLO

LESTVICI

Športni pozdrav
Stanislav Ciglar

