BILTEN 9/2013
1.LIGA

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

REZULTAT
90 : 85
62 : 89
92 : 62
74 : 65

1/4
18-19
20-29
26-14
16-19

2/4
25-19
14-28
26-21
21-16

3/4
16-21
13-16
18-22
13-12

4/4
17-17/14-9
15-16
22-5
24-18

2.LIGA:

TED ŠD Cirkovce – AdeccoOldstars
Bar Kaučič UTD – KK Črešnjevec

REZULTAT
80 : 52
56 : 76

1/4
19-5
11-16

2/4
21-16
19-15

3/4
24-8
10-23

4/4
16-23
17-18

Prosta ekipa: KK AdeccoOldstars
Povezave so aktivne na poročilo o tekmi!
Posebnosti, ugotovitve, kazni:
-

Tehnična napaka dosojena igralcu KK Pragersko MOHORKO Jošt zaradi nešportnega
obnašanja. Kazen 10€ (1.TN v sezoni)
Tehnična napaka dosojena ekipi KK Pragersko zaradi nešportnega obnašanja. Kazen 10€
(1.TN v sezoni)
Tehnična napaka dosojena igralcu MCA PRO NOVAK Branko zaradi nešportnega obnašanja.
Kazen 10€ (1.TN v sezoni)
Tehnična napaka dosojena ekipi MCA PRO zaradi neposlanega poročila o tekmi. Kazen 10€
(1.TN v sezoni)
Tehnična napaka dosojena trenerju KK AdeccoMB ČUJEŠ Matjaž zaradi nešportnega
obnašanja. Kazen 20€ (2.TN v sezoni)
Tehnična napaka dosojena igralcu TED ŠD Cirkovce ROJKO Boštjan zaradi nešportnega
obnašanja. Kazen 20€ (2.TN v sezoni)
Tehnična napaka dosojena ekipi Bar Kaučič UTD. zaradi neposlanega poročila o tekmi.
Kazen 10€ (1.TN v sezoni)
Od 8.biltena naprej več ne opozarjam ekip o pošiljanju poročil in rezultatov. Ekipe morate
še VEDNO poslati poročilo o tekmi do konca tekočega kola. Drugače se kazen stopnjuje.
Kazni so enake kot za tehnično napako.
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.

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:
-

Urnik tekem je objavljen na spletni strani.

AllStars TEKMA:
-

Ker prihaja do nekaterih nejasnosti, bom poizkusil na praktičnem primeru pojasniti, kako bo
potekalo glasovanje za AllStars tekmo ter princip izbire.Prosim vas, da mi pošljete vaš seznam
do

-

-

-

-

NAJKASNEJE 16.2.2014, da bomo lahko pravočasno dali glasovanje na plan.

1.del glasovanja bo potekalo tako, da boste predstavniki ekip morali predlagati igralce za
začetni peterki sami. Za igralne pozicije 1-5. (Primer: Ekipa Dornave predlaga za Pozicijo 1
igralca XY iz ekipe KK Pragersko, Pozicija 2 igralca XY iz ekipe Kidričevo, Pozicija 3 igralca XY iz
ekipe NONA Lenart, Pozicija 4 igralca iz ekipe Adecco in Pozicija 5 igralca iz ekipe Starše).
Za eno igralno mesto lahko predlagate do dva igralca iz ene ekipe (za vsako peterko posebej
– Primer: igralec XY ter igralec YT na Poziciji 1 iz ekipe KK Ptujska Gora. S tem, da bi bila
potem ta dva igralca nasprotnika si).
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.
Ker nisem dobil boljšega predloga, sem tega nekako skombiniral. Ni optimalen! Rad bi, da bi
nas prišlo čim več na AllStar tekmo. Iz različnih klubov in krajev. Sprostitvena sobota pred
velikim finalom. Zelo verjetno bo AllStar tekma v Lenartu (se dogovarjamo o prostem terminu
- sobota 29.3.2014).

RAZPORED TEKEM – 10.KOLO

LESTVICI

Športni pozdrav
Stanislav Ciglar

