ROZPIS SOUTĚŽÍ
řízených STK ČBF - OZČ pro sezónu 2020 – 2021
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Soutěže vyhlašuje Česká basketbalová federace - Oblast Západní Čechy, o.z.s., Úslavská
75, 326 00 Plzeň (dále jen ČBF - OZČ).
1. 1. Řízení soutěží:
Soutěže řídí Sportovně technická komise České basketbalové federace - Oblast Západní
Čechy, o.z.s., Úslavská 75, 326 00 Plzeň (dále jen STK)
Kontakt pro písemný styk: Jiří Buňka, Mírová 556, 331 41 Kralovice.
Telefon: 602 992 000
e-mail: jirka@bunka.cz
1. 2. Podmínky pro zařazení družstev
V soutěžích startují družstva basketbalových klubů, oddílů tělovýchovných jednot a dalších
subjektů sdružených v ČBF (dále jen „družstva“). Všechna družstva musí splňovat
podmínky uvedené ve vyhlášení soutěží, k čemuž se podáním přihlášky do soutěží kluby
zavázaly.
1. 3. Předpis
Hraje
se
podle
Pravidel
basketbalu
(úplné
znění
Pravidel
viz
http://www.cbf.cz/administrativa/pravidla-basketbalu.html), sportovně technických dokumentů
uvedených v čl. 10 Soutěžního řádu basketbalu (dále jen SŘB) a dle ustanovení tohoto
rozpisu a jeho příloh s těmito odchylkami:
- v kategorii minižactva U13,U12 a U11 může startovat v každém utkání 15 hráčů, hráček
(dále jen „hráč“). Družstva v kategorii minižactva U13 nejméně 10 hráčů. Vyjímky lze
povolit na základě žádosti podané STK ČBF-OZČ.
- střídání v kategoriích minižactva U13, U12 a U11 se uplatňuje tak, že každý hráč může
nastoupit pouze ve dvou obdobích hry. Vyjímky lze povolit na základě žádosti podané
STK-ČBF Plzeň.
- nemá-li družstvo v kategorii minižactva U13, U12 a U11 v některém období hry
dostatečný počet hráčů ke splnění předchozí podmínky o střídání, utkání lze dohrát,
avšak soupeř má právo střídat také všechny hráče.
- omezení ve střídání hráčů neplatí v prodloužení
- v soutěžích minižactva se uplatňují úpravy Pravidel basketbalu schválené ČAMB
(obranné tři vteřiny, …), podrobně viz http://www.minibasketbal.cz/pravidla-minibasketbalu.html.
- hrací míč Gala nebo Molten, odpovídající pravidlům basketbalu, předkládá komisaři
(rozhodčím) pořádající družstvo
- pořadatel poskytne družstvu soupeře na rozcvičení před utkáním i v přestávkách
nejméně tři vyhovující míče značky shodné s hracím míčem
- zápisy o utkání se vedou dle čl. 2.4. tohoto rozpisu výhradně na tiskopisech formátu A4
- podrobnou zprávu podle čl. 46.10. Pravidel basketbalu podává první rozhodčí jen na
vyžádání STK. V případech, kdy rozhodčí žádají o zahájení disciplinárního řízení, postupují oba rozhodčí podle čl. 35, odst. 3, písm. b) SŘB.
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1. 4. Systém soutěží
Západočeská liga mužů řídí STK ČBF - OZČ
8 družstev v jedné skupině
Herní systém :
Účastníci:

Termíny :

každý s každým dvoukolově jednotlivě – 14 hracích víkendů (1x za 14 dní)
1. Jiskra Domažlice
Plzeň C
5. Loko Plzeň B
Plzeň

2. SKB Rokycany B

3. BK Klatovy

4. Loko

6. BK Klatovy U19

7. BK Sokolov

8. Slavoj

mimo termín II. LM

PM – Muži KP řídí STK ČBF - OZČ
6 družstev v jedné skupině
Herní systém :

každý s každým dvoukolově jednotlivě + Play off – 10 + 3 hracích víkendů (1x
za 14 dní)

Účastníci:

BK Kardio Šťáhlavy
BKK Holýšov

Termíny :

mimo termín ZČL

Sokol Bor
Sj. Tachov

Sokol Toužim

BK Přeštice

U13 žáci – společná soutěž s KV řídí STK ČBF - OZČ
7 družstev
Herní systém :

každý s každým jednotlivě, dvoukolově, polským způsobem – 14 hracích
víkendů
+ vložená kvalifikace o MČR (samostatné přihlášky)

Účastníci:
1. BK Sokolov
4.Jiskra Domažlice
Thermia K. Vary (MS)
Termíny :

2. BK M. Lázně
5. Sokol Kraslice

3. BK Klatovy
6. Loko Plzeň

7.

mimo termín ŽL U14

U12 žáci – řídí STK ČBF – OZČ
6 družstev
Účastníci:

1. BK Klatovy
Sokolov
5. Loko Plzeň

2. Sokol Kraslice

3. Jiskra Domažlice

4. BK

6. TJ Jiskra Aš TJ

Hrací systém

každý s každým jednotlivě, dvoukolově, polským způsobem – 10 hracích
víkendů
+ vložená kvalifikace o MČR (samostatné přihlášky)

Termíny :

v termínu ŽL U14
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U12 žákyně, mix – řídí STK ČBF - OZČ
7 družstev (4+3)
Účastníci:

žákyně: 1. BK Klatovy 2. S. Toužim
DBaK
mix:
4. BK Přeštice 5. BBA Plzeň

3. BK Lokomotiva Karlovy Vary 7.
6. SKB Rokycany

Hrací systém

každý s každým jednotlivě, dvoukolově, polským způsobem – 14 hracích
víkendů
+ vložená kvalifikace o MČR (samostatné přihlášky)

Termíny :

v termínu ŽL U14

U11 žactvo samostatná soutěž PM – řídí STK ČBF - OZČ
7 družstev
Herní systém:

každý s každým jednotlivě, polským způsobem 14 hracích termínů
+ vložená kvalifikace o NF (samostatné přihlášky)

Účastníci:

hoši: 6. Loko Plzeň
dívky: 3. DBaK
mix:
1. SKB Rokycany

Termíny :

7. BK Klatovy
5. BK Klatovy
2. BA Grizzlies

4. BKK Holýšov (MS)

v termínu U13

U10 – soutěž pouze PK řídí STK ČBF - OZČ
Uzávěrka přihlášek 24.9.
Krajský pohár muži – soutěž pouze PM řídí STK ČBF – OZČ
9 družstev
Herní systém:

vyřazovací s nasazením dle výsledků KP 2018/19

Účastníci:

J. Domažlice, BKK Holýšov, Loko Plzeň "C", Loko Plzeň „B“, SKB Rokycany
„B“, SKB Rokycany U19, TJ Slavoj Plzeň, Sokol Bor, BK Šťáhlavy

Termíny :

dle termínového kalendáře

NRL U19M skupina A řídí STK ČBF – OZČ
8 družstev
Herní systém:

každý s každým jednotlivě 14 hracích termínů

Účastníci:

1. BK Sokolov
2. BK M. Lázně
4. BK Klatovy
5. BK Přeštice
7. Tigers Č. Budějovice 8. Thermia K. Vary

Termíny :

dle termínového kalendáře (v termínu soutěží DL/ExD U19)
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3. BK Medvědi Tábor
6. SKB Rokycany

NRL U17M skupina A řídí STK ČBF – OZČ
8 družstev
Herní systém:

každý s každým jednotlivě 14 hracích termínů

Účastníci:

1. BK Sokolov
4. J. Domažlice
7. BK Kladno

Termíny :

dle termínového kalendáře (v termínu soutěží DL/ExD U17)

2. BK Beroun
5. BA Grizzlies Plzeň
8. Thermia K. Vary

3. SKB Rokycany
6. ŠSK SLaný

NRL U17Ž skupina A řídí STK ČBF – OZČ
8 družstev
Herní systém:

základní část: každý s každým ve dvojicích 7 hracích termínů
Nadstavba: bude domluvena v průběhu základní části

Účastníci:

1a
2a
3a
4a

Termíny :

dle termínového kalendáře (v termínu soutěží DL/ExD U17)

ASK Lovosice
BŠ Tygři Praha „B“
DBaK „B“
BK Baník Most

1b volno
2b BC Slaný
3b BK Mariánské Lázně
4b BA Tygřice Louny

1. 5. Předpisy hry
1.5.1. Hrací doba
Hrací doba je 4 x 10 minut čistého času, v soutěžích minižactva 4 x 8 minut čistého času.
1.5.2. Míče
Hraje se výhradně s míči Gala nebo Molten odpovídajícími pravidlům basketbalu. Muži,
junioři U19, kadeti U17 a žáci U15 hrají s míčem velikosti č. 7, ženy, juniorky U19, kadetky
U17 a žákyně U15 hrají s míčem velikosti č. 6, minižáci a minižákyně hrají s míčem
velikosti č. 5.
1.5.3 Osobní obrana
V kategoriích minižáků a minižákyň jsou družstva povinna uplatňovat osobní obranu po
celou dobu utkání. V případě pochybnosti o dodržování tohoto ustanovení předloží
namítající strana důkazy VV ČBF - OZČ. Tyto orgány posoudí dodržování tohoto
metodického předpisu a případně vyvodí vůči klubu (trenérovi) závěry. Z porušení tohoto
ustanovení nemohou být vyvozeny hrací důsledky.
1. 6. Startují
1.6.1. Věkové kategorie
muži, ženy
nar. 31. 12. 2001 a starší
junioři a juniorky U19 nar. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2003 včetně
kadeti a kadetky U17 nar. od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2005 včetně
st. žáci a žákyně U15 nar. od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2007 včetně
ml. žáci a žákyně U14 nar. od 1. 1. 2007 a mladší
starší minižáci U13
nar. 1. 1. 2008 a mladší
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starší minižáci U12
nar. 1. 1. 2009 a mladší
starší minižáci U11
nar. 1. 1. 2010 a mladší
Podmínky startu ve vyšší věkové kategorii upravuje čl. 18 SŘB.
1.6.2. Zvláštní ustanovení pro Krajský pohár mužů a ženPokud v jednom kole startují dvě
družstva, mezi nimiž hráč pendluje nebo v nichž může startovat podle čl. VII, odst. 3
přestupního řádu o hostování, může hráč v tomto kole poháru startovat jen za jedno
družstvo. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě klubů, startuje hráč v družstvu, jehož je
kmenovým hráčem.
1. 7. Postaršení a start ve vyšší věkové kategorii
1.7.1. Postaršení
Je možné jen u výjimečně talentovaných jedinců v kategorii st. žáků a žákyň U15 nebo
minižáků a minižákyň U13 a provádí je sekretariát ČBF v Praze. Hráč, který byl postaršen,
může startovat v kategorii, do které byl postaršen, a v nejblíže vyšší věkové kategorii.
Postaršení musí být vyznačeno v licenčním průkazu hráče a je v průběhu sezóny
nezrušitelné.
1.7.2. Start ve vyšší věkové kategorii
Za podmínek stanovených v čl. 18, odst. 2 SŘB povolí řídící orgán start kadeta nebo
kadetky U17 také v družstvu dospělých. Tato skutečnost se nevyznačuje v licenčním
průkazu hráče, ale musí být potvrzena řídícím orgánem na soupisce družstva.
1. 8. Náležitosti
Jsou vyžadovány dle SŘB. Před utkáním družstvo předkládá komisaři (rozhodčím) soupisku
hráčů uvedených v zápise o utkání (s výjimkou dle čl. 16, odst. 2 SŘB), trenéra a jeho
asistenta. Nesplnění této povinnosti poznamenají rozhodčí do zápisu o utkání a bude
pokutováno. Platnost licenčních průkazů vyznačená do 15. 5. 2021, a to včetně hostujících
či zahraničních hráčů (viz čl. I., odst. 4 Přestupního řádu basketbalu), se automaticky
prodlužuje do skončení soutěže. Je-li v hráčské licenci uvedeno IČ klubu, musí být shodné
s IČ klubu uvedeným na soupisce družstva.
Oddíly (kluby) musí splňovat podmínky zabezpečení péče o mládež: na každé družstvo
dospělých mít alespoň jedno družstvo mládeže kterékoliv kategorie. V případě, že družstva
dospělých nesplňují podmínku družstva mládeže, obdrží platební příkaz na 2.500,- Kč,
který musí zaplatit do zahájení soutěží (spolu s členským příspěvkem za družstvo a
klub/oddíl)
Zajistit přihlášení jednoho rozhodčího na každé družstvo dospělých a dorostu a na všechna
družstva žactva pak jednoho rozhodčího. Příslušnost k oddílu / klubu uvede rozhodčí na své
přihlášce rozhodčího k řízení utkání sezóny 2020/2021. V případě, že oddíl nebude mít
odpovídající počet rozhodčích, zaplatí za každého chybějícího rozhodčího 2.000,- Kč.
Rozhodčí, kteří se nezúčastní povinného semináře před zahájením soutěží, nebudou k
utkání delegováni a nebudou ani započítáváni do nahlášeného počtu rozhodčích
nahlášených oddílem (klubem)
1. 9. Pendlování
V mateřském klubu může hráč(ka) startovat za dvě družstva jedné věkové kategorie
(pendlování). Pendlovat mohou dospělí hráči a hráčky, kterým 16. 5. 2020 bylo 24 let nebo
méně. V mládežnických kategoriích mohou pendlovat hráči v rámci věkové kategorie, do
které náleží (viz čl.1. 6. Rozpisu).
Do družstva může pendlovat nejvýše pět hráčů, kteří současně startují za jiné družstvo mateřského klubu v nejblíže vyšší soutěži z hlediska klubu. Tito hráči musí být uvedeni na
zvláštním místě soupisky družstva (odst. C), do něhož pendlují. Do počtu pendlujících se
nezapočítávají hráči, kteří startují v družstvu podle ustanovení čl. 18 SŘB. Hráči pendlující
z družstva se uvádějí na soupisce v rubrice "stálí hráči". V jednom utkání mohou nastoupit
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maximálně tři hráči pendlující do družstva. Pendlování není dovoleno ve stejné třídě
soutěží. Není dovoleno pendlování dospělých zahraničních hráčů uvedených na soupiskách
NBL, ŽBL a I. ligy. Pendlující hráč smí nastoupit v jednom dni za obě družstva.
1. 10. Hostování
a) v družstvech dospělých mohou mít povoleno hostování:
aa) maximálně tři dospělí hráči či hráčky z jiných klubů, kterým 16. 5. 2020 bylo 24 let
nebo méně. Hráč může hostovat z nižšího stupně do vyššího bez jakéhokoliv omezení,
z vyššího stupně do nižšího lze hostovat maximálně o dva stupně. Hostování hráčů NBL
a ŽBL, kteří jsou 16. 5. 2020 starší 22 let, je možné jen do I. ligy. Hostující hráč může
v jednom dni hrát jak za své mateřské družstvo, tak za družstvo, do kterého hostuje.
ab) maximálně tři hráči nižší věkové kategorie z jiných klubů. Při hostování z kategorie kadetů a kadetek U17 musí být splněny podmínky čl. 1.7.2. tohoto Rozpisu.
b) v družstvech mládeže mohou mít povoleno hostování:
ba) maximálně 3 hráči stejné věkové kategorie z jiných klubů
bb) maximálně 3 hráči nižší věkové kategorie z jiných klubů
Povolení hostování musí být vyznačeno v licenci hráče. Hostující hráč musí být uveden
v mateřském klubu mezi stálými hráči a v klubu, do něhož hostuje, na zvláštním místě
soupisky (odst. B) s uvedením klubu, z něhož hostuje. Hráči, kteří hostují do stejné
soutěže, jakou hraje jejich mateřské družstvo, mohou startovat jen za družstvo, do
kterého hostují.
1. 11. Přeřazování
Hráče je možné přeřazovat mezi družstvy stejné věkové kategorie téhož klubu při dodržení
ustanovení čl. 21 SŘB. Mezi družstvy klubu ve stejné soutěži lze hráče přeřadit v první
polovině soutěže kdykoliv, pokud v této polovině ještě nenastoupil ani jednou do hry, jinak
jen po ukončení první poloviny soutěže, ale před začátkem poloviny druhé
1. 12. Označení pendlování a hostování v zápise o utkání
Všichni pendlové do družstva musí být označeni v zápise o utkání za jménem hráče velkým
"P" a všichni hráči hostující do družstva musí být v téže rubrice označeni velkým "H" (hostování do stejné věkové kategorie) nebo "HM" (hostování do vyšší věkové kategorie). Za označení odpovídá trenér družstva.
1. 13. Úhrada nákladů
Družstva startují na vlastní náklady.
1. 14. Delegovaní činovníci
1.14.1 Rozhodčí
Rozhodčí deleguje pověřený činovník APBR u NRl dle regionální příslušnosti pořadatele.
Rozhodčí u stolku zajišťuje pořadatel, který je plně zodpovědný za výkon jejich funkce.
Náklady rozhodčích a rozhodčích u stolku hradí pořádající klub.
1.14.2. Komisaři
Komisař na vyžádání některého oddílu bude delegován za předpokladu, že žádost
o delegování byla podána nejpozději 3 dny před termínem zápasu. Náklady spojené s jeho
účastí hradí ve výši uvedené v čl. 2.14. tohoto Rozpisu klub, který si delegaci vyžádal.
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1. 15. Hlášení utkání a zajištění ubytování
1.15.1. Hlášení utkání
Hlášenky pro soupeře, rozhodčí, komisaře i řídící orgán zasílá pořadatel v systému „servis“
na www.cbf.cz nejméně 10 dní před utkáním, výjimečně podle čl. 24 SŘB.
Povinnost zasílat hlášenky odpadá u družstev, která na přihlášce uvedla stálé začátky svých
zápasů včetně místa konání. Kluby, rozhodčí i komisaři jsou povinni se s těmito údaji, které
jsou uvedeny v pořadu utkání a delegaci rozhodčích, seznámit a k těmto zápasům se bez
dalšího dostavovat. Takto stanovený začátek má pořádající klub právo hlášenkou změnit při
dodržení ustanovení SŘB a tohoto Rozpisu (mj. nejpozději 10 dnů před stanoveným
termínem utkání).
1.15.2. Zajištění ubytování pro rozhodčí a komisaře
Pořádající oddíl je povinen zajistit vyhovující ubytování hotelového typu pro rozhodčí
a komisaře jen na základě jejich žádosti zaslané pořadateli nejméně 10 dní před termínem
utkání (v případě náhradní či přímé delegace na základě žádosti zaslané či telefonicky sdělené nejpozději 24 hodin po obdržení delegace). Pokud jsou rozhodčí a komisař delegováni
k řízení utkání u různých soupeřů v jednom místě, žádají o zajištění noclehu pořadatele
nedělního utkání.
1. 16. Námitky a protesty
Jejich podání se řídí čl. 40 SŘB.
1. 17. Povinnosti pořadatelů
Viz čl. 30 SŘB
Pořadatelem je vždy družstvo uvedené na prvním místě v pořadí utkání dle rozlosování
(pokud není uvedeno jinak)pořádající oddíl (klub) odpovídá za správné a úplné vyplnění
zápisu o utkání (hlavičky zápisu), včetně čísla utkání, údaje o nástupu hráče do utkání,
atd. V kolonce jméno a příjmení hráče pak uvést celé jeho jméno a příjmení, nejen
začáteční písmeno jeho jména. Chybně vyplněný zápis bude pokutován dle aktuálního
sazebníku pokut.
Za správnost vyplnění zápisu – průběh utkání, označení náležitostí atd. zodpovídají včetně
pořadatele i oba rozhodčí.
1. 18. Titul, právo postupu
Vítězové základních případně nadstavbových částí KP/OP/ZČL získávají titul vítěz
KP/OP/ZČL.
Vítězové kvalifikací U11-U13 mají právo postupu do NF příslušné kategorie.
Vítěz finále ZČL má právo postupu do 2. LM. Postup do ZČL je dán postupovým klíčem, jenž
je součástí tohoto rozpisu. Vítěz ZČL žen má právo postupu do kvalifikace o 2. LŽ
Družstvo, které má, právo postupu do vyšší soutěže oznámí do 1 týdne po skončení
soutěže, zda reflektuje na postup do vyšší soutěže nebo kvalifikace, nebo toto právo
podstoupí dalšímu družstvu a udá důvod.
1. 19. Nedílné součásti Rozpisu
Tvoří přílohy:
- postupový a sestupový klíč
- termínová listina
- rozlosování soutěží řízených STK ČBF - OZČ
- adresář organizačních pracovníků družstev
(rozeslán mailem)
- adresář rozhodčích
(rozeslán mailem)
- delegace rozhodčích a komisařů na utkání soutěží řízených STK ČBF
(pouze na http://www.cbfplzen.cz/)
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-

seznam schválených tělocvičen
(rozeslán mailem)

2. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
2. 1. Soupisky
Na soupisce mohou být uvedeni jen hráči a trenéři, kteří splňují všechny náležitosti člena
České basketbalové federace. Soupisky se vyplňují online po přihlášení na
http://www.cbf.cz/ v sekci servis – pro družstva a jsou potvrzovány elektronicky. Klub je
povinen vytvořit soupisku nejpozději 7 dnů před termínem zahájení příslušné soutěže. Na
soupisce je uvedeno jméno klubu a jeho IČ, název, pod kterým družstvo v soutěži startuje,
příjmení, jména a čísla hráčských licencí, odděleně hráči stálí, do družstva hostující nebo
pendlující. Samostatně jsou na soupiskách zapsáni trenéři a jejich asistenti s vyznačením
kvalifikace a doby její platnosti.
Elektronicky potvrzená soupiska je označena klíčem (záhlaví soupisky – pod nadpisem),
který trenér družstva uvede v zápise o utkání vedle názvu družstva nad seznamem
hráčů a rozhodčí tento kód ověří. Soupiska musí být potvrzena razítkem klubu
a podpisy oprávněných osob. Kontrolu těchto skutečností provádí komisař (1. rozhodčí)
utkání a případné nesrovnalosti uvede do zprávy komisaře (zápisu o utkání).
2. 2. Členský příspěvek ČBF
oddíl (klub) zaplatí zároveň s přihláškou členský příspěvek za každé družstvo přihlášené do
soutěže:
a/ dospělí
2.000,-Kč
b/ dorost
850,-Kč
c/ minižactvo
250,-Kč
d/ nadregionální soutěže
1.000,- / 2.000,- Kč
- vklad zasílá družstvo na svou oblast ČBF - v případě, že je družstvo ve
skupině, kterou řídí „jeho“ oblast, zůstává celých 1000 (2000) Kč v oblasti v
případě, že je družstvo nalosováno do skupiny, jejímž řízením je pověřena
jiná oblast než do které družstvo přísluší, pak 500 (1000) Kč zůstává v
oblasti, ke které přísluší, a 500 Kč jde do oblasti pověřené řízením soutěže
- oblasti ČBF se mezi sebou následně finančně vyrovnají.
Platbu je nutno zaslat na účet u banky GE Money Bank a. s. Plzeň; č. ú. 203283813/0600;
variabilní symbol 03; specifický symbol dle seznamu čísel přidělených oddílům (klubům).
Platby se provádějí pouze na účet ČBF – OZČ (viz. výše)
2. 3. Začátky utkání
Pořadatelé zápasů jsou povinni při stanovení začátků respektovat ustanovení čl. 25, odst. 1
SŘB. Při zápasech hraných ve dvojicích musí být začátek sobotního zápasu stanoven tak,
aby hostující družstvo mělo možnost příjezdu do místa druhého utkání do 23 hodin
(případně při přejezdu v den druhého utkání s odjezdem po 7:00 a příjezdem nejpozději
1,5 hod. před začátkem zápasu do místa konání).
Mezi začátky zápasů stejného družstva v jednom dni musí být zachován časový odstup minimálně 4 hodiny, pokud se družstva nedohodnou jinak.

2. 4. Zápisy o utkání
Pro všechny soutěže dospělých, U19, U17 a U15 se používají zápisy podle Pravidel basketbalu v české verzi. V kategoriích žactva U14 se používají zápisy o utkání v minibasketbalu.
Pořadatel je povinen vyplnit všechny rubriky záhlaví zápisu a zkratkou vyznačit druh
soutěže (OP, KP, NRS), kategorii (M, Ž, U19M, U19Ž, U17M, U17Ž atd.) a uvést skupinu a
číslo utkání dle pořadu utkání.
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Záznamy o vybraných oddechových časech a udělených osobních i technických chybách se
provádějí vyznačením minuty, v níž k události došlo. U osobních chyb se u minuty indexem
vpravo dole vyznačuje počet případně nařízených trestných hodů, u všech chyb uvedených
dále se indexem vpravo nahoře specifikuje jejich druh (U - nesportovní, T - technická, D diskvalifikující, B - technická chyba náhradníků a osob doprovázejících družstvo, C – technická chyba trenéra). Po udělení druhé technické nebo druhé nesportovní chyby stejnému
hráči (trenérovi) následuje zápis GD, značící diskvalifikaci do konce utkání. Stejně se
postupuje po udělení třetí technické chyby „B“ (nebo kombinaci 1x „C“ + 2x „B“)
trenérovi.
Pořadatel je povinen naskenovaný originál zápisu vložit do informačního systému ČBF (dále
jen IS) nejpozději první pracovní den po utkání následujícím způsobem:
Zápis barevně naskenujte a uložte do svého adresáře v PC. Zápis ukládejte ho ve formátu
pdf nebo jpg (neukládat ve formátu tiff). Zápis o utkání musí být naskenován celý (včetně
názvů týmů v záhlaví a řádku pro protest a vítězného týmu dole), není přípustné, aby měl
scan zápisu o utkání ohnuté rohy. V případě, že bude v zápise uveden jakýkoliv text na
zadní straně, naskenujte ho též a uložte do svého adresáře jako dvoustránkový dokument
(do IS není možné vkládat jednotlivé stránky, ale pouze celý i vícestránkový dokument).
Po zadání výsledku v IS na téže stránce je kolonka „Vložení souboru zápisu“. V „Adrese“
vyberte předem naskenovaný zápis o utkání a tlačítkem vpravo „Uložit“ jej uložte.
V případě, že bude naskenovaný zápis v nevyhovující kvalitě, budete vyzváni řídícím
orgánem soutěže k opravě. Postup je stejný, pouze u kolonky „Vložení souboru zápisu“ je
vpravo „Změnit“. Po kliknutí sem je postup shodný jako výše. Neplnění této povinnosti
bude pokutováno.
Tiskopisy zápisů o utkání lze objednat na adrese: BASKET SPORT, s.r.o. - p. Tomáš Hlobil tel. 731 188 690, e-mail: basketsport@tiscali.cz. Tiskopisy lze zakoupit také na
sekretariátu ČBF v Praze a STK ČBF - OZČ.
2. 5. Vedení družstva kvalifikovaným trenérem
Každé družstvo musí být vedeno kvalifikovaným trenérem nebo jeho asistentem uvedeným
v přihlášce do soutěže a zapsaným na soupisce družstva. Ti musí mít platnou licenci
odpovídající Trenérskému řádu ČBF.
Výjimka z tohoto ustanovení bude povolena klubu na základě žádosti doložené finančním
vkladem 2.000 Kč. Trenér, který měl udělenu výjimku z kvalifikačních předpokladů
v minulosti a držitelem licence požadovaného stupně se dosud nestal, nemůže být zapsán
na soupisce žádného družstva jako hlavní trenér.
Nemůže-li se trenér dostavit k utkání, může ho ve funkci zastoupit jeho asistent, jiný
držitel platné trenérské licence či kterákoliv jiná zletilá osoba (viz čl. 9, odst. 2 SŘB). Tuto
skutečnost poznamenají rozhodčí do zápisu o utkání.
Trenér může být při vedení zápasu zastupován podle předchozího odstavce bez udání důvodu a bez postihu maximálně ve 20 % soutěžních zápasů družstva. Za každou další neúčast
trenéra při vedení zápasu může být družstvu vyměřena pořádková pokuta 400 Kč u družstev
dospělých, resp. 200 Kč u družstev mládeže.
Není-li při zahájení utkání mládeže zajištěno vedení družstva trenérem nebo jinou zletilou
osobou (starší 18 let), utkání se neuskuteční.
Nemůže-li trenér pokračovat v průběhu zápasu ve své činnosti a není-li přítomen asistent
trenéra zapsaný před zahájením utkáním v zápise, přebírá funkci trenéra zletilý kapitán
družstva nebo jiná zletilá osoba.
Pokud musí trenér po udělení diskvalifikující chyby či pro dvě technické chyby za své nesportovní chování („C“), tři TCH jako výsledek kombinace nesportovního chování trenéra,
jeho asistenta, náhradníků nebo osob doprovázejících družstvo (kombinace 1 x „C“ + 2 x
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„B“ nebo 3 x „B“) opustit lavičku a družstvo nemá žádnou další zletilou osobu, která by je
vedla, rozhodčí zápas ukončí a důvody uvedou do zápisu.
2. 6. Hlášení výsledků
Pořadatel je povinen hlásit konečné výsledky co nejdříve, nejpozději v den utkání do
23:00, jejich zadáním na http://www.cbf.cz/ v sekci „servis“. Servis ČBF zabrání zadání
výsledku třetí den po utkání.
Pořad utkání, výsledky a tabulky soutěží budou dostupné na webových stránkách ČBF Plzeň
http://www.cbfplzen.cz/. Neplnění povinnosti hlásit výsledky utkání podle tohoto článku
bude trestáno pořádkovými pokutami podle čl. 39, odst. 1, písm. k) SŘB.
2. 7. Změna organizačního pracovníka
V případě změny organizačního pracovníka nebo jeho adresy (včetně elektronické) či jeho
telefonického spojení je povinností družstva oznámit tuto změnu řídícímu orgánu i všem
družstvům příslušné skupiny a provést změnu na www.cbf.cz.
2. 8. Předehrávání utkání ve všední den a přeložení utkání
2.8.1. Utkání dvojic
Utkání ve dvojičce (např. 1a – 1b) lze předehrávat ve všední den týdne, na který je zápas
stanoven, po vzájemné dohodě klubů bez souhlasu řídícího orgánu. Taková předehrávka
musí být nahlášena nejpozději 10 dnů před novým termínem.
2.8.2. Ostatní změny termínů
V případech mimo uvedených v odst. 2.8.1. schvaluje přeložení řídící orgán na základě žádosti družstva. Ta musí být odeslána řídícímu orgánu nejméně dva týdny před plánovaným
termínem utkání a musí být řádně odůvodněna. K žádosti musí být přiložena kopie dokladu o úhradě poplatku za přeložení, který činí za každý zápas 100 Kč. Kopie žádosti
musí být zaslána soupeři a zbývajícím družstvům ze dvojic, kterých se přeložení týká. K
žádosti řídícímu orgánu musí být přiloženy doklady o odeslání žádosti podle předchozího.
Pokud mají družstva k přeložení námitky, musí je sdělit prokazatelně řídícímu orgánu a
druhé straně do 2 dnů od obdržení žádosti o přeložení, k později odeslaným námitkám se
nepřihlíží.
2.8.3. Nemožnost sehrát utkání
Pokud není možno sehrát utkání v řádném termínu, kdy zpravidla v časové tísni nemohlo
být postupováno podle předchozích ustanovení tohoto článku (hromadné onemocnění,
závada na technickém zařízení apod.), může být utkání přeloženo jen v případech, kdy se
družstva na novém termínu dohodnou. Dohodu o náhradním termínu sdělí družstva řídícímu
orgánu nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy mělo být utkání sehráno, a iniciátor změny uhradí
poplatek za přeložení ve stejné výši, jako je uvedeno v předchozím odstavci. Řídící orgán
takovou dohodu schválí za předpokladu, že nedojde k ohrožení regulérnosti soutěže, a ve
spolupráci s pořadatelem zajistí informaci o zrušení utkání v řádném termínu původně
delegovaným rozhodčím.
Jsou-li splněny podmínky čl. 23, odst. 1 SŘB, a nedojde-li k dohodě klubů o náhradním termínu, rozhodne o něm řídící orgán. V takovém případě může být náhradní termín stanoven
i na pracovní den.
Družstvo, které iniciovalo změnu termínu v tomto případě, uhradí soupeři prokazatelně
zvýšené náklady.
2. 9. Start dvou družstev stejného oddílu
Ve stejné soutěžní třídě je povolen start dvou družstev stejného klubu.
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2. 10. Kluby a reprezentace
Klub je povinen uvolnit hráče nominovaného do reprezentačního výběru kraje, oblasti pro
všechny přípravné akce a zápasy tohoto výběru. Každý hráč pozvaný do reprezentačního
výběru kraje, oblasti je povinen toto pozvání přijmout, pokud tomu nebrání zdravotní
nezpůsobilost doložená lékařským potvrzením, závažné osobní či rodinné důvody nebo
pokud se hráč před sezónou reprezentace nevzdá. Má-li hráč uzavřenu hráčskou smlouvu,
musí být tato povinnost v hráčské smlouvě zakotvena. Nezúčastní-li se hráč reprezentační
akce pro zdravotní či závažné osobní či rodinné důvody, nesmí po dobu omluvy
z reprezentace startovat za žádné družstvo.
2. 11. Start zahraničních hráčů
V soutěžích mužů a žen mohou startovat v jednom zápase za družstvo maximálně dva zahraniční hráči.
2. 12. Zahajovací ceremoniál a hlasatelská služba
V soutěžích je umožněn zahajovací ceremoniál a hlasatelská služba během utkání. Při
zahajovacím ceremoniálu družstva nastupují po rozcvičení 6 minut před začátkem utkání
k představení hráčů, trenérů, rozhodčích, případně komisaře. Po představení následuje
tříminutové rozcvičení, po kterém je prvním rozhodčím zahájeno utkání. Celková délka
rozcvičení viz čl. 25, odst. 3 SŘB.
2. 13. Postup při náhradním měření 14 a 24 vteřin
Náhradní měření 14 a 24 vteřin je povoleno použít výjimečně v případě poruchy časomíry.
Provádí se na ručně obsluhovaných stopkách, přičemž měřič 24 vteřin je povinen hlásit
vždy 15. a 20. vteřinu (u 24 vt.), resp. 5. a 10. vteřinu (u 14 vt). V případě, že dojde k
přerušení hry a nenabíhá nových 14 (24) vteřin, je měřič 14 (24) vt. povinen oznámit, kolik
vteřin je odehráno, respektive kolik času zbývá do uplynutí 14 (24) vteřin.
2. 14. Odměny rozhodčích a komisařů a výplata náležitostí
2.14.1.Odměny rozhodčích a komisařů
Rozhodčím náleží za řízení utkání tato odměna vyplácená pořadatelem:
Muži ZČL
600,-Kč
Muži KP
500,- Kč
KPo mužů
500,- Kč
Ženy ZČL
500,- Kč
NRL dorost
400,- Kč
NRL žactvo
300,- Kč
MINI
300,- Kč
MINI kvalifikace
350,- Kč
Dozorčí komisař
200,- Kč
Výše odměny rozhodčích u stolku je v kompetenci pořadatele.
V případě sehrání utkání v pracovní den má rozhodčí nárok na paušální příplatek 250,- Kč
pouze v případě, že utkání začíná dříve než v 17,00 hod., pokud není jeho trvalé bydliště v
místě utkání. Nároky na refundaci mzdy se neproplácejí.
Pokud se druhý delegovaný rozhodčí nedostaví k utkání, má ten který řídí sám, nárok na
50% odměny druhého rozhodčího
2.14.2. Zdaňování odměn rozhodčích a komisařů
Odměny a náhrady rozhodčích a komisařů nejsou plátcem zdaňovány.
2.14.3. Náhrada cestovních výdajů rozhodčích a komisařů
Pořadatel vyplácí rozhodčím podle Ekonomické směrnice ČBF - přílohy č.1 „Cestovní
náhrady“ stravné, cestovné a nocležné za ubytování zajištěné podle čl. 1.15.3 tohoto
Rozpisu. Komisaři, pokud je delegován rozpisem soutěže, hradí pořadatel jen odměnu,
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další náklady uplatní komisař u ČBF-OZČ. Výdaje komisaře vyžádaného družstvem hradí v
plné výši klub, jehož družstvo si komisaře vyžádalo.
Stravné v době vydání Rozpisu činí: 87 Kč, trvá-li cesta 5 - 12 hodin, 131 Kč v rozpětí 12 - 18
hodin, 206 Kč nad 18 hodin
2. 15. Vetování rozhodčích a změny delegace
2.15.1. Vetování
Družstvo má právo postupně kdykoliv v průběhu soutěžního ročníku uplatnit veto
maximálně na tři rozhodčí. Veto se zasílá el. poštou předsedovi Asociace plzeňských
basketbalových rozhodčích a bude respektováno od jeho podání do skončení soutěžního
ročníku za předpokladu, že nebude klubem stejným postupem zrušeno.
2. 16. Diskvalifikace
Je-li hráč, trenér či funkcionář klubu diskvalifikován během utkání či dopustí-li se
závažného provinění před nebo po utkání a požádá-li rozhodčí v zápisu o utkání o zahájení
disciplinárního řízení, mají tyto osoby do rozhodnutí disciplinárního orgánu zastavenu
činnost. V souladu s DŘ je každá diskvalifikace kvalifikovaná rozhodčími jako „dostatečný
trest“ projednávána v DK ČBF.
2. 17. Technické chyby
2.18.1. Zaznamenávání udělených technických chyb
Rozhodčí jsou povinni po skončení utkání provést do zápisu záznam o všech technických
chybách, které byly v utkání uděleny, včetně důvodu, proč byly tyto chyby uděleny.
2.18.2. Postih za větší počet technických chyb
Pokud družstvo obdrží v průběhu sezóny pět technických chyb, bude mu udělena pořádková
pokuta ve výši 500 Kč. Za každou další technické chyby bude družstvu udělena pořádková
pokuta ve výši 100 Kč.
2. 18. Zpracování údajů pro statistiku
V soutěže řízených STK ČBF – OZČ není statistika vyžadována.
2.19. Lékařské prohlídky
Každý hráč je povinen absolvovat lékařskou prohlídku v rozsahu stanoveném v prováděcí
vyhlášce 391/2013 Sb. vydané MZ k Zákonu 373/2011 Sb. Evidenci lékařských prohlídek
zajišťuje klub. Platnost lékařské prohlídky je jeden rok. Splnění tohoto ustanovení
potvrzuje klub pro všechny hráče uvedené na soupisce (včetně přípisů).
2.20. Vyjímky
Vyjímky budou povoleny individuálně na základě žádosti klubu na STK ČBF – OZČ s ohledem
na následují princip:
Na soupisku každého družstva (U11 – U15) mohou být zapsáni nejvýše 3 hráči narození o
jeden kalendářní rok dříve, než je úřední ročník narození. Tito hráči musí být na soupisce
zřetelně označeni zvýrazňovačem. Všichni tři hráči mohou být zapsáni na zápis o utkání
daného družstva, kde budou označeni velkým písmenem „S“ (starší). Během utkání může
být na hřišti pouze 1 starší hráč každého družstva, z toho důvodu musí všichni starší hráči
být na ramínku dresu označeni zřetelnou páskou odlišné barvy, aby rozhodčí nepřipustili
souběžný pobyt více starších hráčů jednoho družstva na hřišti. NEOZNAČENÝ STARŠÍ HRÁČ
NESMÍ DO UTKÁNÍ ZASÁHNOUT, v případě defektu označení musí být okamžitě vystřídán!
Mezi starší hráče mohou být zapsáni pouze Ti, kteří nejsou uvedeni na žádné soupisce
vlastní či vyšší věkové kategorie!
Stejná vyjímka platí pro zařazení dívek stejné věkové kategorie do družstva chlapců
v kategoriích U11-U13.
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Družstva startující za použití této výjimky startují v soutěži bez nároku na umístění. Na
kvalifikace o MČR a NF nebudou vyjímky povoleny.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Schvalovací doložka
Tento Rozpis byl schválen Výborem ČBF - OZČ dne xx. xx. 2020
3.2. Změny, doplňky a výklad Rozpisu
Řídící orgán si vyhrazuje právo změn a doplňků, které by všem klubům včas oznámil.
Výklad Rozpisu soutěže včetně jeho příloh a dodatků přísluší řídícímu orgánu.
Mgr. Petr Červenka, v. r.
předseda ČBF - OZČ
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Jiří Buňka, v. r.
předseda STK ČBF - OZČ

Příloha č. 1

POSTUPOVÝ A SESTUPOVÝ KLÍČ
v soutěžích řízených STK ČBF pro sezónu 2020/2021
MUŽI:
do KP mužů II.tř. sestupují 0 až 3 nejhůře umístěná družstva dle počtu družstev
sestupujících II.LM a počtu postupujících do II.LM (viz tabulka)
Postup z ZČL do II.LM
Sestup do ZČL z II.LM

0
0

0
1

0
2

1
0

1
1

1
2

sestup z ZČL do KP

1

2

3

0

1

2

do ZČLM má právo postupu vítěz KP – tento postup je převoditelný
VV ČBF – OZČ má právo dle svého zvážení doplnit KP I. tř. na sudý družstev systémem
divoké karty – toto právo musí využít před rozlosováním soutěže.
Mgr. Petr Červenka, v. r.
předseda ČBF - OZČ

Jiří Buňka, v. r.
předseda STK ČBF - OZČ
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