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Podmínky pro zařazení družstev do soutěží ČBF Jižní Morava 
pro sezónu 2017/2018 
 

 
Kluby, jejichž družstva mají být zařazena do soutěží řízených STK ČBF Jižní Morava 
v sezóně 2017/2018, musí splňovat tyto podmínky: 
 

1. Mít k dispozici tělocvičnu s minimálními rozměry hřiště: 
 26 x 14 m pro OP M–I, 
 24 x 13 m pro OP M–II, OP žen I a II, U19 juniorů a juniorek, U17 kadetů a kadetek, 

U15 žáků a žákyň (společně s U14), starších MINI chlapců a dívek U13 a finále OP 
M–III, 

 22 x 12 m pro všechny ostatní soutěže. 
 
2. Mít následující vybavení tělocvičny: 

 Hřiště nalajnované dle platných pravidel basketbalu. 
 Hodiny hry, ukazatel stavu, hodiny 24“ dle platných Pravidel basketbalu (dosud 

platné výjimky jsou zrušeny), náhradní stopky. 
 Čísla pro označení počtu osobních chyb hráčů/hráček, vhodné technické zařízení 

k signalizaci počtu chyb družstva v hracím období a ukazatel alternativního držení 
míče. 

 Pro soutěže mladších a nejmladších mini k dispozici pro každé utkání snížené 
konstrukce (samostatné resp. na zavěšení) košů, tj. o výšce obroučky 260 cm nad 
podlahou. 

 Lékárničku vybavenou minimálně jako je stanoveno pro osobní automobily, pásmo 
(min. 10 m) a pokojový teploměr. 

 Samostatnou uzamykatelnou šatnu pro soupeře a rozhodčí. 
 Zapisovatelský stolek umístěný ve středu hřiště. 

 
3. Respektovat doporučení ČBF, že pro soutěže mají být používány oficiální míče Molten 

nebo Gala (mužské složky velikosti 7, ženské složky velikosti 6, mini velikosti 5). 
 
4. Mít kvalifikovaného trenéra s platnou licencí – minimálně C. Netýká se veteránů. 
 
5. Zajistit hospodářsky účast družstva v soutěži a její řádné dokončení. 
 
6. Mít vyrovnané pohledávky (pokuty a poplatky) za sezónu 2016/2017 – celkově pro 

basketbalový klub / oddíl (BK/BO) nejpozději do termínu zaslání přihlášek do soutěží, 
tj. 14. 6. 2017. 
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7. Zabezpečit lékařské prohlídky ne starší jednoho roku u všech hráčů (-ček) uvedených 
na soupisce družstva a vést o nich evidenci (jméno, příjmení, výsledek lékařské 
prohlídky, jméno lékaře a datum prohlídky). 

 
8. K přihlášce do soutěže přiložit doklad o úhradě nevratného členského příspěvku, který 

činí: 
 2000 Kč za každé družstvo mužů startující v OP M-I, 
 1700 Kč za každé družstvo mužů startující v OP M-II, 
 1200 Kč za každé družstvo žen a družstvo mužů startující v OP M-III a družstva 

startující v MP-I, MP-II, lize veteránů a veteránek, 
 2000 Kč za každé družstvo U19 juniorů a juniorek, U17 kadetů a kadetek, 
 1000 Kč za každé družstvo U15 žáků a žákyň, 

 700 Kč za každé družstvo všech kategorií MINI, 
 kategorie U10 je bez poplatku. 

 
Členské příspěvky uhraďte jednou platbou. Číslo účtu 203285632/0600 a nutno uvést 
variabilní symbol klubu a název klubu do poznámky. 

 
9. Mít organizačního pracovníka s aktivní e-mailovou adresou pro každodenní příjem 

elektronické pošty. 
 
 
Postup při nesplnění podmínek: 
 
ad 1. Pokud družstvu nebude na základě řádně odůvodněné žádosti zaslané současně 

s přihláškou povolena výjimka - nepovolení startu v této tělocvičně. 
 
ad 2. Pro případ nesplnění uvedených požadavků klub/družstvo může zažádat 

o udělení výjimky. V případě nezaslání žádosti bude udělena pořádková pokuta se 
stanovením termínu pro odstranění závad. V případě nesplnění – zákaz startu v 
této tělocvičně + zvýšená pokuta. Nezajištění hraní utkání na snížené koše (ml. a 
nejml. MINI) pořádková pokuta, při opakování vyloučení ze soutěže. 

 
ad 4. Povolení výjimky na základě žádosti klubu (formulář na jm.cbf.cz/dokumenty) 

doložené finančním vkladem 1000,- Kč zaslané současně s přihláškou. Vklad bude 
vrácen po předložení platné licence trenéra v průběhu sezony, nejpozději však do 
31. 5. 2018. V případě neabsolvování tohoto školení – pokuta 1000 Kč. Výjimka 
platí jednu sezonu, a pokud uvedený trenér nezíská kvalifikaci, nemůže být 
v následující sezoně zapsán jako hlavní trenér u žádného družstva. 
Překročené povolené neúčasti kvalifikovaného trenéra v utkáních družstva (ve 20 % 
utkání v příslušné soutěži). Za každou další neúčast může být vyměřena pokuta 
100 Kč u družstev mládeže, 200 Kč u družstev dospělých. 

 
ad 5. Odhlášení v průběhu soutěže, příp. vyloučení družstva ze soutěže – propadnutí 

členského příspěvku a pokuta 3000 Kč za družstvo dospělých, 2000 Kč za družstvo 
U19, U17, 1500 Kč za družstvo U15 a MINI U13, U12, U11. 
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Odhlášení družstva před zveřejněním rozlosování soutěže – propadnutí členského 
příspěvku + pořádková pokuta (1500, 1200, 1000 Kč). 

 
ad 6. Nezařazení družstev do soutěže z důvodu zákazu závodní činnosti BK/BO. 
 
ad 7. Právní následky nesplnění podmínky nese BK/BO. 
 
ad 8. Nezařazení družstva do soutěže. 
 

 

Brno, 24. května 2017 

 
 
 Ing. Vilém Cígler JUDr. Petr Vrážel 
 předseda STK ČBF JM předseda VV ČBF JM 


