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R O Z P I S oblastních soutěží v basketbalu pro sezónu 2017/2018

1. Všeobecná ustanovení
1.1.
Soutěže řídí z pověření výboru ČBF – Oblast Karlovy Vary sportovně technická komise (dále jen STK).
1.2. Předpis:
Hraje se podle pravidel basketbalu platných od 1. 10. 2014, pravidel minibasketbalu platných od 1. 9.
2012 a sportovně technických dokumentů dle čl. 10 Soutěžního řádu basketbalu (dále jen SŘB) a dle
směrnic tohoto rozpisu a jeho příloh s těmito odchylkami:
 v jednom utkání může startovat max. 12 hráčů (hráček) jednoho družstva, v kategorii minižactva max.
15 hráčů (hráček),
 v kategoriích mladšího minižactva U 12, nejmladšího minižactva U 11 a přípravek U 10 se případný
koš, dosažený z tříbodového území započítá za dva body, je-li hráč při střeleckém pokusu
z tříbodového území faulován a hod není úspěšný, nařizují se dva trestné hody,v kategorii mladšího
minižactva U 12, nejmladšího minižactva U 11 a přípravek U 10 je výška koše 260 cm,


v kategoriích přípravek (U 10), nejmladšího (U 11) a mladšího minižactva (U 12) je vzdálenost čáry
trestného hodu od desky 380 cm,

soutěž 3 na 3 přípravek či nejmladšího minižactva U 11 bude vyhlášena samostatně na konci sezóny,
hrací míč, odpovídající pravidlům, předkládá rozhodčímu pořádající družstvo (pořadatel poskytne
družstvu soupeře na rozcvičení před utkáním i v přestávkách nejméně dva vyhovující míče značky
shodné s hracím míčem),
 v soutěžích přípravek, minižáků a minižákyň (U10 - U 13) jsou družstva povinna uplatňovat osobní
obranu po celou dobu utkání. V případě pochybnosti o dodržování tohoto ustanovení předloží
namítající strana důkazy komisi mládeže, která posoudí dodržování tohoto metodického předpisu a
případně vyvodí vůči klubu (trenérovi) závěry. Z tohoto ustanovení nemohou být vyvozeny hrací
důsledky,
 v soutěžích přípravek, minižáků a minižákyň (U10 - U 13) při nedostatečném počtu hráčů (hráček),
tedy devět a méně, se utkání sehraje bez omezení či potrestání málopočetného družstva. Pouze se před
utkáním trenéři domluví na systému střídání.



1.3. Systém soutěží:
 Muži (KP):
Základní část: 5 družstev v jedné skupině každý s každým dvoukolově. Po té následuje play-off
(semifinále: 1–4, 2-3; následně finále: vítězové semifinále; současně o 3 místo: poražení semifinalisté).
 Ženy (OP):
6 družstev v jedné skupině každý s každým dvoukolově.
 Kadeti U 17 (NRS):
9 družstev v jedné skupině (B) každý s každým dvoukolově.
 Starší minižákyně U 13 (OP):
8 družstev v jedné skupině každý s každým dvoukolově, polským systémem.
 Mladší minižákyně U 12 (OP):
5 družstev v jedné skupině každý s každým dvoukolově, polským systémem.
 Nejmladší minižactvo U 11 (KP):
7 družstev nalosováno do turnajů po třech účastnících. Každé družstvo pořádá dva turnaje a v jednom
termínu se turnaje neúčastní.
 Přípravky U 10 (KP):
4 družstva nalosována do turnajů. Každé družstvo pořádá dva turnaje.
1.4. Hrací doba, míč, dresy:
 hrací doba je 4 x 10 minut čistého času s přestávkami 2 + 15 + 2 minuty, v soutěži mladšího a staršího
minižactva pak 4 x 8 minut čistého času s přestávkami 2 + 10 + 2, v soutěžích nejmladšího minižactva
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je hrací doba 4 x 8 minut čistého času s přestávkami 1 + 1 + 1 minuty, v soutěžích přípravek 2 x 8
minut s přestávkou 2 minuty.
ve všech soutěžích je povoleno používat míče vyhovující pravidlům,
soutěže mužů a kadetů se hrají s míčem velikosti 7,
soutěže žen s míčem velikosti 6,
všechny soutěže minižactva a přípravek s míčem velikosti 5,
k utkání jsou hráči (hráčky) povinni nastoupit v jednotných dresech s čísly od 0 – 99 včetně,
družstvo domácích nastupuje ve světlých dresech, nedohodnou-li se předem družstva jinak,

1.5. Náležitosti, členský příspěvek:
 náležitosti se vyžadují dle SŘB,
 každé družstvo musí být vedeno kvalifikovaným trenérem s platnou licencí,
 před utkáním družstvo předkládá rozhodčím soupisku potvrzenou STK,
 nemůže-li se trenér, který jinak družstvo vede, dostavit k utkání, může ho ve funkci zastoupit jiný
držitel platné trenérské licence, či kterákoli jiná zletilá osoba (viz čl. 9, odst. 2 SŘB),
 není-li při zahájení utkání mládeže zajištěno vedení družstva trenérem nebo jinou zletilou osobou,
utkání se neuskuteční,
 povinností oddílů (klubů) je zabezpečit u všech hráčů pravidelnou lékařskou prohlídku ne starší
jednoho roku a vést o ní záznam, splnění tohoto ustanovení potvrzuje klub pro všechny hráče uvedené
na soupisce,
 členský příspěvek činí za jedno přihlášené družstvo do soutěže:
a) muži, ženy
1.500,- Kč
b) junioři, juniorky, kadeti, kadetky
2.000,- Kč
c) starší žactvo
1.000,- Kč
d) minižactvo
500,- Kč
 členský příspěvek se hradí na účet ČBF – Oblast Karlovy Vary: 203284031/0600, variabilní symbol =
číslo klubu dle databáze ČBF Praha,
 nezaplacení členského příspěvku je důvodem nepotvrzení soupisky řídícím orgánem,
 mít funkční a pravidelně (nejlépe denně) vybíranou emailovou adresu organizačního pracovníka.
1.6. Startují:
 U10 (přípravky)
1. 1. 2008 a mladší
 U11 (nejmladší minižactvo) 1. 1. 2007 a mladší
 U12 (mladší minižactvo)
1. 1. 2006 a mladší
 U13 (starší minižactvo)
1. 1. 2005 a mladší
 U14 (mladší žactvo)
1. 1. 2004 – 31. 12. 2004
 U15 (starší žactvo)
1. 1. 2003 – 31. 12. 2003
 U17 (kadeti, kadetky)
1. 1. 2001 – 31. 12. 2002
 U19 (junioři, juniorky)
1. 1. 1999 – 31. 12. 2000
 muži, ženy
1. 1. 1998 a starší
 STK si vyhrazuje právo slučovat shora uvedené kategorie do společných soutěží v případě, že
v těchto kategoriích bude méně přihlášených družstev, než kolik jich bude třeba pro samostatnou
soutěž.
 V případě dohody s ČBF – Oblast Západní Čechy o sloučení některých soutěží nebo částí soutěží do
oblastního přeboru oblastí Plzeň a Karlovy Vary může nastat situace, že STK ČBF - Oblast Západní
Čechy bude řídit některé z těchto soutěží nebo částí soutěží a některé bude řídit ČBF – Oblast
Karlovy Vary. Rovněž v případě společné účasti družstev z oblastí Plzeň a Karlovy Vary
v kvalifikacích do republikových soutěží bude dodatečně rozhodnuto o řídícím orgánu těchto
kvalifikací.
 Na soupisku každého družstva mládeže startující v nadregionální soutěži či v krajských soutěžích
mini mohou být zapsáni nejvýše 3 hráči narození o 1 kalendářní rok dříve, než je stanovený ročník
narození dané soutěžní kategorie. Tito hráči budou 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
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důvodu musí všichni starší hráči být na ramínku označeni zřetelnou páskou odlišné barvy, aby
rozhodčí nepřipustili souběžný pobyt více starších hráčů 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 jiné soupisce!
1.7. Soupisky:
 soupisky se vytvářejí v systému „Servis“ www.cbf.cz v elektronické podobě,
 na soupisce mohou být uvedeni jen hráči (hráčky) a trenéři (trenérky), kteří splňují všechny
náležitosti člena České basketbalové federace,
 soupisku je klub (oddíl) povinen vytvořit nejpozději 10 dnů před zahájením příslušné soutěže,
 elektronicky potvrzená soupiska je označena klíčem, který trenér družstva uvede v zápise vedle názvu
družstva nad seznamem hráčů a rozhodčí tento kód ověří,
 soupiska musí být potvrzena razítkem klubu a podpisy oprávněných osob,
 družstva, která z jakéhokoliv důvodu odehrají svá utkání bez soupisky, předloží ji nejdéle do 48 hodin
po termínu utkání STK ČBF - OKV ke kontrole spolu se zápisem o utkání; postih dle čl. 39, bod 1d)
SŘB.
1.8. Podmínky startu v jiné věkové kategorii:
 dle čl. 18 SŘB
1.9. Pendlování:
 pendlováním se rozumí start hráče či hráčky jednoho oddílu (klubu) za dvě družstva, téhož oddílu
(klubu) stejné věkové kategorie,
 pendlovat mohou hráči a hráčky, kterým je v první den hracího období, tj. 16. 5. 2017, 24 nebo méně
let,
 je povoleno pendlovat z družstva vyšší soutěže do družstva nejblíže nižší soutěže oddílu (klubu),
 pendlování z nižší soutěže do vyšší není povoleno,
 hráč může pendlovat ve všech kategoriích, ve kterých má právo startovat,
 do každého družstva může pendlovat nejvýše pět hráčů, tito hráči musí být uvedeni na zvláštním
místě soupisky družstva, do kterého pendlují s označením družstva a soutěže, odkud pendlují,
 hráči pendlující z družstva se uvádějí na soupisce v rubrice „stálí hráči“,
 v jednom utkání mohou nastoupit maximálně tři hráči pendlující do družstva,
 pendlování není dovoleno ve stejné třídě soutěží.
 pendlující hráč smí nastoupit v jednom dni za obě družstva, do kterých pendluje,
 ostatní podmínky pendlování viz SŘB čl. 19.
1.10. Hostování:
 řídí se čl. 20 SŘB a Přestupním řádem,
 hostovat mohou hráči a hráčky, kterým je v první den hracího období, tj. 16. 5. 2017, 24 nebo méně
let,
 hráč může hostovat pouze do jednoho družstva jiného oddílu (klubu),
 povolení hostování musí být vyznačeno v informačním systému ČBF,
 hráči hostující z družstva jsou na soupisce mateřského družstva uváděni mezi stálými hráči a na
zvláštním místě soupisky družstva, do kterého hostují,
 do družstva dospělých mohou mít povoleno hostování:
a) max. 3 hráči stejné věkové kategorie,
b) max. 3 hráči věkové kategorie dorostu,
 do družstva mládeže mohou mít povoleno hostování:
a) max. 3 hráči stejné věkové kategorie,
b) max. 3 hráči nejbližší nižší věkové kategorie.
1.11. Přeřazování:
 řídí se čl. 21 SŘB.
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1.12. Úhrada nákladů:
 družstva startují na vlastní náklady,
 vedle stravného a nocležného má rozhodčí nárok na úhradu cestovného:
o 4,00 Kč za 1 km v případě, že jedním osobním automobilem přijedou oba rozhodčí,
o 3,50 Kč za 1 km v případě jednoho rozhodčího, který přijede osobním automobilem,
o pokud jsou rozhodčí nácestně do místa utkání, musí použít a účtovat pouze jeden osobní
automobil,
 když se k utkání nedostaví druhý rozhodčí, má ten rozhodčí, který utkání řídí sám, nárok na zvýšení
náhrady za řízení utkání o 50 % z uvedených částek,
 v případě, že se družstvo k utkání nedostaví a utkání se nesehraje, mají rozhodčí nárok na úhradu
v předepsané výši od pořádajícího oddílu (klubu),
 výše náhrad rozhodčích:
Muži…….………..….......................…….
Ženy………………………………………
Dorost………………………………….….
Žactvo.…………………………………….
U 13………………....................................
U 12………………....................................
U 11……………………………………….
U 10……………………………………….

500,- Kč
400,- Kč
350,- Kč
250,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
150,- Kč

1.13. Hlášení utkání:
 hlášení o utkání pro soupeře, rozhodčí a řídící orgán je třeba zadat elektronickou hlášenkou přes
„Servis“ ČBF, výjimečně podle čl. 24 SŘB,
 pozdní zadání hlášenky bude pokutováno 100,- Kč, při opakování 200,- Kč.
1.14. Rozhodčí:
 rozhodčí deleguje pracovnice pověřená výborem ČBF – Oblast Karlovy Vary,
 pomocné rozhodčí zajišťuje pořádající družstvo, které je odpovědné za řádný výkon jejich funkce,
 ostatní dle čl. 34 a 35 SŘB.
1.15. Námitky:
 podávání námitek se řídí čl. 40 SŘB.
1.16. Postih za udělení technických chyb:
 pokud družstvo obdrží v průběhu sezóny pět technických chyb za nesportovní chování, bude mu
udělena pokuta ve výši 500,- Kč; za každou další technickou chybu pak bude udělena pokuta ve výši
100,- Kč.
1.17. Zápisy o utkání:
 ve všech kategoriích se používají jen zápisy schválené ČBF vycházející z Pravidel basketbalu, resp.
Pravidel minibasketbalu,
 pořadatel (družstvo uvedené na prvním místě v pořadí utkání dle rozlosování, pokud není uvedeno
jinak) odpovídá za správné a úplné vyplnění zápisu o utkání,
 v kolonce jméno a příjmení hráče je nutno uvést celé jeho jméno a příjmení hráče (hráčky),
 za správnost vyplnění zápisu – průběh utkání, označení náležitostí atd. zodpovídají včetně pořadatele
i oba rozhodčí, nesplnění této povinnosti bude pokutováno,
 originál zápisu zašle (obyčejnou poštou) pořadatel utkání nejbližší pracovní den po utkání řídícímu
orgánu na adresu: Lukáš Šnobl, Šachetní 135/5, Královské Poříčí, 357 41.
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1.18. Tituly:
 ve všech kategoriích budou vyhlášeni vítězové soutěže s právem postupu do kvalifikací řízených
ČBF, pokud jsou pro danou kategorii vyhlašovány.
1.19. Výsledky utkání:
 pořadatel zadává výsledky zápasů nejpozději den po utkání na www.cbf.cz v sekci „Servis“.
Nedodržování této povinnosti bude pokutováno.
2. Zvláštní ustanovení
2.1. Začátky utkání:
 řídí se čl. 25 SŘB s výjimkou:
a) Muži: hracím dnem je pátek v čase od 18:30 do 20:30,
b) Ženy: hracím dnem je sobota v čase od 10:00 do 20:00,
c) U 17: hracím dnem je sobota v čase od 8:30 do 20:00,
d) U 13: hracím dnem je sobota v čase od 8:30 do 20:00,
e) U 12: hracím dnem je sobota v čase od 8:30 do 20:00,
f) U 11: hracím dnem je neděle v čase od 9:00 do 16:00,
e) U 10: hracím dnem je neděle v čase od 9:00 do 16:00.
2.2. Změny organizačního pracovníka:
 dojde-li v průběhu soutěže u družstva ke změně organizačního pracovníka nebo jeho adresy (příp.
telefonu, e-mailu) je povinností tohoto družstva ohlásit změnu řídícímu orgánu a všem soupeřům
příslušné kategorie.
2.3. Předehrávání a přeložení utkání:
 řídí se čl. 22 SŘB,
 v případě sehrání utkání v pracovní den má rozhodčí nárok na paušální příplatek 250,- Kč pouze
v případě, pokud není jeho trvalé bydliště v místě utkání (netýká se pátečních utkání mužů),
 přeložení utkání schvaluje vždy řídící orgán soutěže na základě písemné (e-mailové) žádosti oddílu
(klubu), žádost musí být odeslána nejpozději tři týdny před plánovaným termínem utkání a doložena
souhlasem soupeře,
 změny termínů podléhají poplatku 100,- Kč ve všech soutěžích,
 družstvo, které se nemůže neočekávaně dostavit k mistrovskému utkání, sdělí tuto skutečnost
neprodleně soupeři, řídícímu orgánu a delegovaným rozhodčím; nesplnění této povinnosti bude
pokutováno,
 dohodu o náhradním termínu sdělí družstva řídícímu orgánu nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy mělo
být utkání sehráno, a iniciátor změny uhradí poplatek 100,- Kč za změnu termínu utkání; řídící orgán
takovou dohodu schválí za předpokladu, že nedojde k ohrožení regulérnosti soutěže,
 jsou-li splněny podmínky č. 23, odst. 1 SŘB a nedojde-li k dohodě obou klubů o náhradním termínu,
rozhodně o něm řídící orgán.
2.4. Rozhodčí, veto rozhodčích:
 družstvo má právo postupně kdykoliv v průběhu soutěžního ročníku uplatnit veto maximálně na
jednoho rozhodčího či rozhodčí,
 veto rozhodčích se zasílá elektronickou poštou na adresu pracovníka pověřeného výborem ČBF –
Oblast Karlovy Vary delegováním rozhodčích (ingrid.asenbrenerova@seznam.cz) bude respektováno
od jeho podání do skončení soutěžního ročníku za předpokladu, že nebude klubem stejným postupem
zrušeno,
 nominovaní rozhodčí za jednotlivé kluby jsou povinni odpískat minimálně deset utkání za sezónu.
Pokud tomu tak nebude, musí na konci sezóny klub za takto nominovaného rozhodčího uhradit pokutu
3.000,- Kč.
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V Karlových Varech dne 5. září 2017
Zdeněk Brantl
předseda ČBF – Oblast Karlovy Vary

Lukáš Šnobl
předseda STK ČBF – Oblast Karlovy Vary
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