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Vyhlášení soutěží 2016/2017 
 
 
Sportovně technická komise ČBF Jižní Morava vyhlašuje z pověření Výboru ČBF Jižní 
Morava mistrovské soutěže pro sezónu 2016/2017: 
 

• OP mužů I. a II. třídy, vždy o dvanácti družstvech (zařazení dle umístění družstev v 
příslušných soutěžích ročníku 2014/2015 – II. liga, OP I, II tř. a III. tř., MP I. tř.). 

•  OP žen I. a OP mužů III. třídy, obě soutěže jsou soutěžemi otevřenými. 
Tyto čtyři soutěže se budou hrát ve dvojicích s hracími dny sobota – neděle jednoho 
hracího kola (dvoukolově podzim/jaro)  

 
• MP mužů I. třídy – 12 družstev, zařazení dle umístění v soutěžích 2015/2016. 
• MP mužů II. třídy a ligy veteránů.   
Tyto soutěže jsou soutěžemi otevřenými.  
 
Všechny tři soutěže budou hrány v týdenních, příp. 14denních termínech, hracím dnem 
je pracovní den.  
 

     • OP žen II. třídy a juniorek U19 (společná soutěž) 
     Soutěž je otevřená. Systém soutěže není ještě definitivně uzavřen. Ovlivní jej počet    
     přihlášených družstev a bude vybrána jedna z variant: 

- Dosavadní systém 2 utkání v sobotu s jedním soupeřem 
- Jedno utkání v sobotu 
- Sloučení s OPI ženy 
Kluby uvedou v přihlášce, kterou variantu preferují. 
 

Všechny ostatní soutěže jsou soutěžemi otevřenými, minimální počet družstev pro 
uskutečnění soutěže jsou 4 družstva. Budou hrány systémem dvou zápasů stejných 
družstev u jednoho pořadatele, hracím dnem je sobota, v případě dohody i neděle. 
 

• OP starších minižáků U13;        OP starších minižaček U13 
• OP mladších minižáků U12;      OP mladších minižákyň U12 
• OP nejmladších minižáků U11; OP nejmladších minižákyň U11 

Soutěž nejmladších MINI U11 může být společná pro družstva chlapců i dívek. (Dle 
počtu přihlášených družstev) 

• Soutěž přípravek pro hráče a hráčky U10 – soutěž se hraje turnajovým 
způsobem bez požadavku na hráčské licence, pouze soupiska potvrzená STK 
ČBF JM. Počet turnajů bude odvislý od počtu přihlášených účastníků. Předpoklad 
zahájení turnajů od 12/2016 

 
Soutěže U11, U12  a přípravek jsou povinně hrané na nízké koše, tj. s výškou obroučky 
260 cm nad podlahou. 
 
Soutěže minižactva jsou vyhlášeny jako OP ČBF JM. Vítěz se stává Přeborníkem ČBF 
JM. Pro účast minižáků (chlapců) v předkole MČR  a  NF  bude vypsána kvalifikace 
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Nadregionální soutěže 
 ČBF prostřednictvím oblastí vyhlašuje Nadregionální soutěže v těchto kategoriích: 
 
        •   NRS juniorů U19 
        •   NRS juniorek U19 
        •   NRS kadetů U17 
        •   NRS kadetek U17 
        •   NRS žáků U15 
        •   NRS žákyň U15 
 Družstva se přihlašují samostatnou přihláškou pro tyto kategorie, kterou musí zaslat do 
12. 6. 2016 na adresu ČBF Jižní Morava, Vídeňská 9, 63900 Brno. Přihláška je uložena 
na stránkách jm.cbf.cz ve složce dokumenty. Soutěž bude řídit Oblast s nejvyšším 
počtem přihlášených družstev. Oblast rovněž určí hrací systém soutěže. Zásady pro 
pořádání NRS žactva U15 a dorostu jsou uloženy na jm.cbf.cz v dokumentech. 
 
V jednotlivých věkových kategoriích mohou startovat: 
 
MUŽI a ŽENY: hráči a hráčky nar. 31. 12. 1997 a starší, bez omezení také junioři a 
juniorky U19 (roč. 1998, 1999) a při splnění podmínek čl. 18, odst. 3 SŘB i kadeti a 
kadetky U17 (2000,2001).  
JUNIOŘI a JUNIORKY U19: hráči a hráčky ročníku 1998 až 2001 a mladší jen při splnění 
podmínek čl. 18, odst. 4 SŘB.  
KADETI a KADETKY U17: hráči a hráčky ročník 2000 až 2003 a mladší jen při splnění 
podmínek čl. 18, odst. 4 SŘB.  
STARŠÍ ŽÁCI a ŽÁKYNĚ U15: hráči a hráčky nar. 1. 1. 2002 a mladší).  
MLADŠÍ ŽÁCI a ŽÁKYNĚ U14: hráči a hráčky nar. 1. 1. 2003 a mladší).  
Starší MINI U13: hráči a hráčky narozené 1. 1. 2004 a mladší. 
Mladší MINI U12: hráči a hráčky narozené 1. 1. 2005 a mladší.  
Nejmladší MINI U11: hráči a hráčky narozené 1. 1. 2006 a mladší. 
Přípravky U10: hráči a hráčky narození 1. 1. 2007 a mladší. 
 
Pozn.: V kategorii MINI U11 mohou v družstvech chlapců startovat i dívky. V kategoriích 
MINI U12, U13 mohou v družstvech chlapců startovat jako stálý hráč i dívky za 
předpokladu, že klub nemá přihlášeno družstvo dívek. 
 
Termínová listina bude zpracována ve dvou hracích skupinách: 

• Muži OP I, ženy OP I, Junioři U19, starší žáci U15, starší minižáci U13 , 
kadetky U17, mladší minižákyně U12, nejmladší minižáci U11 – v termínech II. ligy 
žen. 

• Muži OP II, muži OP III, ženy OP II+Juniorky U19 , kadeti U17, mladší minižáci 
U12, starší žákyně U15, starší minižákyně U13 a nejmladší minižákyně U11 – v 
termínech II. Ligy mužů. 

 
Ve všech soutěžích (výjimka soutěž přípravek) startují družstva na potvrzenou soupisku, 
sestavenou na základě platných elektronických licencí. Zásady pro pendlování mezi 
družstvy stejného klubu v jedné věkové kategorii se řídí ustanovením čl. 19 SŘB, 
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podmínky pro hostování jsou stanoveny čl. 20 Soutěžního řádu basketbalu. Neopomeňte 
včasné vyřízení elektronických licencí hráčů a licencí trenérů! 
 
Všechna přihlášená družstva BK z krajů Vysočina a Zlín budou do soutěží zařazena. O 
zařazení případně přihlášených družstev z jiných oblastí bude rozhodnuto až dle 
počátečních stavů v soutěžích, do kterých se přihlásila.  
 
Pro každé družstvo musí být zaslána samostatná přihláška! Přihláška je dostupná na 
webu ČBF Jižní Morava jm.cbf.cz (dokumenty jm). Pozor – Formulář přihlášky družstev do 
Nadregionální soutěže U19,U17,U15 je rozdílný a je rovněž vyvěšen na 
jm.cbf.cz/dokumenty. Řádně vyplněné přihlášky klubu i družstev odešlete spolu s 
dokladem o zaplacení členských příspěvků, příp. pohledávek ze sezóny 2015/2016, 
nejpozději do 12. června 2016 na adresu: ČBF Jižní Morava, Vídeňská 9, 639 00 
Brno. 
 
Dodržte termín! Družstvo, jehož přihláška bude zaslána po termínu, nemusí být do 
soutěží zařazeno. V případě dodatečného zařazení družstva bude s přijetím přihlášky 
spojen administrativní poplatek 300 Kč. Seznamte se se zněním Podmínek pro zařazení 
družstev do soutěží. 
 
Brno, 23. května 2016 
 
 
 Ing. Vilém Cígler  JUDr. Petr Vrážel 
 předseda STK ČBF Jižní Morava předseda ČBF Jižní Morava 


