Dodatek 07 – … platnost od 15. 8. 2016
Termínové zasílání systémové hlášenky o TD a pokuty
Od 6. ročníku soutěže 2010/11 dochází k výraznému zpřísnění v postihu odesílání tohoto dokumentu. V průběhu
7. ročníku bylo zprovozněno vygenerování hlášenky prostřednictvím systému BLMFis. Rozhodujícím faktorem
určení (posouzení) včasnosti je datum a čas uvedený automaticky po odeslání ze systému BLMFis. Možnost
vygenerovat a odeslat systémovou hlášenku má každý zástupce družstva po přihlášení do systému. Zda dojde
k nezaviněnému zpoždění rozeslání pořadatelem TD (tj. třeba problém s družstvem v kauze DK nebo zajištění
rozhodčích SR) na základě souhlasu vedení soutěže, nebude pokuta udělena. O vzniku daného problému ve
zpoždění se dozvíte na „úřední desce BLMF“ či z rozesílaného emailu.

1) Základní ustanovení
Tento dodatek slouží k časovému upřesnění zadání a posílání hlášenky a případnému pokutování, při nedodržení daného
termínu. Jako Výbor BLMF se snažíme vyjít vstříc a co nejlépe informovat družstva, proto se již dávno zvolil mezní termín
poslání hlášenky 10 dnů před konáním daného turnajového dne (dále jen TD) kvůli dostatečnému časovému předstihu,
abychom umožnili hráčům včas si naplánovat hrací víkend. Tento termín neplatí pro doplňkové soutěže. Pro doplňkové soutěže
je zvolen mezní termín poslání hlášenky 3 dny před konáním daného TD.

2) Časové termíny a jednolité postihy při nedodržení daného termínu
Časová osa před TD je rozdělena do 6 částí:

Časové prodlevy v rozeslání zaviněné pořadatelem TD a příslušné pokuty:
a) do 10 dnů předem – OK (bez pokuty)
b) v termínu 9, 8 a 7 dne před konáním TD – pokuta 200,-Kč / družstvo
c) v termínu 6, 5 a 4 dnem před konáním TD – pokuta 500,-Kč / družstvo
d) 3 dny a méně dní – pokuta 1000,-Kč / družstvo
e) neposlání hlášenky - pokuta 2.000,-Kč / družstvo (jako za neuspořádání TD)
f) nepotvrzení přijetí hlášenky (pozn. když vyvstane problém) – pokuta 300,-Kč / družstvo

3) Závěrečná ustanovení
Termín svého pořádání TD se družstvo vždy dozví v dostatečném časovém předstihu tak, aby mohl včas připravit a rozeslat
danou systémovou hlášenku. Věříme tedy, že si každé družstvo najde 5 minut času a dokáže zaslat hlášenku včas, aby
nemuselo být pokutováno.
V případě, že nevíte jak hlášenku v systému zadat a co do hlášenky vyplnit, kam jí zaslat atd. vše naleznete ve:

Manuál pro odesílání hlášenky TD
Manuál je ke stažení na oficiálních stránkách soutěže BLMF www.blmf.cz v sekci DOKUMENTY.

