BILTEN 1/2014-15
1.LIGA

Veseli Oblački – KK Rače
MCAPRO Rams – KK Adecco MB
KK Starše Čiro – KK Ajdas Lenart
ŠD Kidričevo – KK Ptuj

REZULTAT
76 : 45
75 : 66
88 : 86
73 : 84

1/4
19-10
19-26
18-22
16-16

2/4
21-16
17-9
28-22
13-10

3/4
17-7
22-17
26-20
8-17

4/4
19-12
17-14
16-22
21-15

podaljški

5-5/10-21

2.LIGA:
SEVER
KK Paloma – Bar Kaučič Utd.
Adecco Oldstars – KK Starše

REZULTAT
51 : 45
69 : 75

1/4
12-7
16-18

2/4
13-14
19-10

3/4
13-9
7-22

4/4
13-15
27-25

JUG
REZULTAT
1/4
TE ŠD Cirkovce – KK Ptujska Gora
66 : 36
16-8
KK Pragersko – KK Črešnjevec
91 : 71
25-15
Prosti: KK Rogaška Rekreativci
 Linki so aktivne povezave na spletno stran.

2/4
14-8
25-11

3/4
18-2
17-21

4/4
18-18
24-24

Posebnosti, ugotovitve, kazni:
-

Tehnična napaka dosojena igralcu KK Starše Čiro KAUBE Denis zaradi nešportnega obnašanja.
Kazen 10€ (1.TN v sezoni)
Tehnična napaka dosojena igralcu KK Rače ŠTUMBERGER Boštjan zaradi nešportnega
obnašanja. Kazen 10€ (1.TN v sezoni)
Tehnična napaka dosojena igralcu KK Adecco Maribor MIRT Grega zaradi nešportnega
obnašanja. Kazen 10€ (1.TN v sezoni)
Tehnična napaka dosojena igralcu KK Adecco Maribor HORVAT Tadej zaradi nešportnega
obnašanja. Kazen 10€ (1.TN v sezoni)
Tehnična napaka dosojena igralcu Bar Kaučič Utd. BIEN Gregor zaradi nešportne reakcije.
Kazen 10€ (1.TN v sezoni)
Tehnična/izkljujoča napaka dosojena igralcu Bar Kaučič Utd. BIEN Gregor zaradi nešportnega
obnašanja. Kazen 20€ (2.TN v sezoni) plus ena tekma prepovedi. Kazen začne tečti z 2.kolom

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 V »POROČILO O TEKMI«.

OPOZORILA:
1.) V enem izmed prejšnjih mailov sem zapisal:
»V Prilogi imate tri obrazce:
1.) Prijava igralcev za tekmo
2.) Porocilo o tekmi PARKL
3.) Disciplinska prijava PARKL

Mislim, da je iz same vsebine dokumentov razvidno, čemu so namenjeni a vseeno. Obrazec št.1
morate posredovati pred pričetkom tekme zapisničarski mizi (obe ekipi kakopak). Poročilo o tekmi
PARKL je obvezen del zapisnika in ga izpolni prvi sodnik. V ta obrazec se vpišejo ali plačane tehnične
za nazaj ali tehnične, ki so bile dosojene na tekmi. Samo v ta obrazec se še to zapisuje.
Disciplinska prijava PARKL pa se izpolni po potrebi.
Vse obrazce je obvezno predložiti na (domačih) tekmah! Sodniki so bili na to opozorjeni in bodo v
primeru,da teh dokumentov ne bo na tekmi, podali prijavo (kazni se tretirajo kot tehnična napaka
ekipi). Vem, da je to zelo malo dodatnega dela ampak omogoča pa nam lažje, bolj pregledno delo.
»
Da ne bom našteval katere ste vse ekipe,ki niste predložile te dokumentacije, velja opozorilo za
vso ligo še enkrat. Od naslednjega kroga naprej več ne toleriram, da vseh treh prilog ni na
tekmah. Če jih ne bo, bo kot zapisano zgoraj.

2.) Registracija igralcev za sezono 2014/15 – PRISTOPNE IZJAVE
Podobno. Nekatere ekipe še niste oddale dokumentacije. V elektronski obliki (scan) mi jih
posredujte do konec tega tedna. V fizični obliki pa mi jih boste dali, ko se srečamo na tekmah. Kot
sem povedal, bom letos obiskal najmanj eno domačo tekmo od vsake ekipe (do sedaj bil
Pragersko, Kidričevo, Cirkovce, MCAPRO Rams).

3.) Nepravočasen prihod sodnikov na tekme
Letos smo se tudi dogovorili,da lahko kaznujem sodnike, če se ne bodo držali svojih zadolžitev.
Ena izmed njih je pravočasen prihod na tekmo. Letos sem dobil že eno prijavo in isto apeliram na
vse predstavnike ekip. Če sodnika prideta 2min pred začetkom tekme na prizorišče, to ni dobro.
Prihaja do nepotrebne napetosti že pred tekmo. Menim, da se potem to prenese tudi na tekmo.
Če se to zgodi, prosim, da na to opozorite mene in delegatorja sodnikov
(parkl.delegacije@gmail.com), da lahko posredujeva. Sodniki morajo priti na tekmo 10 min pred
pričetkom.

4.) Klop
Na klopi ekipe je dovoljeno sedeti samo tistim, ki so zapisani v »Prijava igralcev za tekmo«. Za
gledalce pa prosim poskrbite domačini, da imajo kje drugje za sedeti (tribune itd).

5.) Plačilo lige
Plačilo (najmanj) prvega dela lige morate poravnati do konca 3.kola lige (kateri še niste).
Celotni znesek znaša:
Znesek 1.liga = 815€
Znesek 2.liga SEVER = 720€
Znesek 2.liga JUG = 815€

6.) POKAL PARKL
Letos bomo ponovno spet odigrali POKAL PARKL. Po podobnem principu kot lani. Prve tekme
bodo med 4.in 5.kolom (skoraj zagotovo vikend 12-13-14.december, Draš Center). Prijave
zbiram do sobote 22.11.2014. Letos se nam bodo tudi pridružile ekipe iz PKL-ja. Stroškovno
imamo že pokrito telovadnico in zapisničarsko mizo ter enega sodnika. Kakor kaže, bomo še
drugo polovico pokrili. Ampak, da ne bo težav... V najslabšem primeru, bi ekipi morali
poravnati enega sodnika – 35€. Ker si ekipi strošek delita, je to 17,5€ na ekipo. Vse je odvisno
od števila prijav ekip.

7.) PEAK
V enem izmed elektronski sporočil, me je predstavnik ekipe KK Rače g.Lukman povprašal o
novem imenu lige. Sem takrat zapisal, da bom več povedal takrat, ko bomo sklenili pogodbo.
Žal še je nismo ampak načeloma so vse podrobnosti že dogovorjene (zatorej je že logo
prisoten na strani). Čakamo še na obojestranski podpis. Kakšnih ugodnosti boste vse deležni,
kakšne nagrade bodo za obiskovalce spletne strani, za sodelujoče v raznih napovedovanjih itd
pa v kratkem. Zaenkrat lahko samo zapišem, da sem vesel, da je ekipa iz PEAK-a videla v nas
perspektivno ligo, v kateri bi rada aktivno sodelovala.

8.) PISANJE POROČIL
Vse ekipe še enkrat opozarjam na pisanje poročil o tekmah. Največ eno uro po tekmi je potrebno
poslati rezultat tekme na SMS komisarju lige. Poročilo mora napisati domačin, v najkrajšem možnem
času oz. najkasneje v 24-ih urah po tekmi. Ekipa je dolžna posredovati najmanj celoten rezultat +
rezultat po četrtinah + vse igralce, ki so nastopili na tekmi s številom košev. Prepričan sem, da lahko
prav vsak doda še kratek opis dogajanja ter kakšno fotografijo. V pravilih lige imamo zapisano tudi
denarno kazen za tiste, ki poročil ne dostavijo.
Ekipe:





KK Starše Čiro
KK Paloma
ŠD Kidričevo

Imate čas do torka, 18.11.2014 do 14h, da posredujete Poročilo iz tekme. Drugače boste denarno
kaznovani.

RAZPORED TEKEM – 2.KOLO

LESTVICE

Športni pozdrav
Stanislav Ciglar

