
 

ZÁSADY PRO POŘÁDÁNÍ NADREGIONÁLNÍCH LIG  

Nadregionální liga (NRL) žactva U15 a dorostu pro sezónu 2019/20 

      
 

Praha 31. května 2019 
Vážení, 

 

níže si Vás dovolujeme seznámit s Nadregionální ligou žactva U15 a dorostu pro sezónu 

2019/20.  

 

Dle dohody nebudou Oblasti ČBF vyhlašovat oblastní soutěže pro kategorie chlapců a dívek 

U15, U17 a U19. Vzhledem k plánované otevřené ŽL U14 se NRL U14 samostatně nevypisuje 

(což však nebrání účasti týmů kategorie U14 ve vypsané NRL žactva U15). Pro týmy, které 

nehrají celostátní soutěže ČBF, je vytvořen jednotný tiskopis, jímž se budou přihlašovat do 

Nadregionálních lig. 

 

Tiskopis rozešle každá Oblast ČBF do klubů náležících do své Oblasti. Vyplněné tiskopisy 

budou kluby posílat zpět své Oblasti, která je následně předá STK ČBF. Přihlášky vyplňují 

kluby i za družstva, která neuspěla v kvalifikaci o žákovskou a dorosteneckou ligu. 

Uzávěrka pro odeslání přihlášek je 13. června 2019. Do 20. června 2019 zašlou Oblasti ČBF 

přihlášená družstva (POZOR: přihlášky v papírové formě!) na adresu:   

 
 

1) do soutěže U15 :   Česká basketbalová federace 

     p. Martin Jakeš  

Zátopkova 100/2  

160 17 Praha 6   
 

2) do soutěží U17 a U19  : Česká basketbalová federace 

detašované pracoviště 

Máchova 108 

386 01 Strakonice  

 

 



 

STK ČBF společně s Komisí basketbalu dětí a mládeže rozdělí přihlášená družstva do skupin 

v Nadregionálních ligách (pozn.: vzhledem k předpokládanému počtu přihlášených družstev 

je možné sloučení kategorií U14 + U15 a případně kategorií U17 + U19, zejména v ligách 

dívek) a pověří Oblasti řízením jednotlivých skupin. 

 

Dovolujeme si upozornit, že popsané změny se netýkají celostátních soutěží ČBF 

(žákovských a dorosteneckých lig) chlapců a dívek. 

 

Další náležitosti k nadregionálním ligám: 

 

1. Losování NRL U15, U17 a U19 bude stanoveno centrálně nejpozději do konce 

července 2019. STK ČBF rovněž připraví skupiny NRL v systému Leris a zřídí přístupy 

jednotlivým delegačním činovníkům. 

 

2. Termínová listina - NRL žactva U15 probíhá v termínech ŽL U15. Nadregionální liga 

dorostu probíhá v termínech příslušných kategorií. V případě sloučení kategorií (U17 

+ U19) v termínech kategorie U19.   
 

3. Herní systém -  stanoví řídící Oblast (v žádné kategorii NRL se nesmí hrát polským 

systémem!). V kategorii U15 tak, aby bylo možno v polovině soutěže U15 doplnit ŽL 

U15 (termín bude upřesněn na základě přihlášených družstev).  

 

4. Delegace k utkáním – zajišťuje oblast, která příslušnou skupinu NRL řídí. Účinně 

přitom spolupracuje s delegačním činovníkem oblasti družstva pořadatele utkání. 

 

5. Odměna pro rozhodčí:  

NRL žactva – 300,- Kč / 1 rozhodčí / 1 utkání (bez příplatku za všední den) 

NRL dorostu – 400,- Kč / 1 rozhodčí / 1 utkání (bez příplatku za všední den) 

 

6. Vklady do NRL 

Vklad do soutěže činí 1000,- Kč pro družstva kategorie U15, resp. 2000,- Kč pro 
družstva kategorií U17 a U19. Vklad do soutěže zasílá družstvo na svou oblast. 
V případě, že je družstvo ve skupině, kterou řídí jeho oblast, zůstává celých 1000,- Kč 
(2000,- Kč) v oblasti. V případě, že je družstvo nalosováno do jiné skupiny/oblasti 
pověřené řízením soutěže, polovina vkladu (U15 - 500,- Kč; U17 a U19 - 1000,- Kč) 
zůstává v oblasti, ke které přísluší, a druhá polovina vkladu (500,- Kč, resp. 1000,- Kč) 



 

jde do oblasti pověřené řízením soutěže. Oblasti ČBF se mezi sebou následně 
finančně vyrovnají. 
 

7. Poplatky 

Všechny poplatky (např. za přeložení utkání, vyšší počet TCH, pozdní hlášení výsledků 

atd.) s řízením NRL spadají do Oblastí, které příslušnou skupinu NRL řídí. Jejich výši 

stanovit dle zvyklosti Oblasti pověřené řízením skupiny NRL. 

 

8. Výjimky   

8.1. Start 3 starších hráčů. Na soupisku každého družstva mohou být zapsáni 

nejvýše 3 hráči/hráčky narození o jeden kalendářní rok dříve, než je úřední 

ročník narození. Tito hráči budou na soupisce zřetelně označení 

zvýrazňovačem. Všichni tři hráči mohou být zapsání 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 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 

soupisce vlastní či vyšší věkové kategorie! 

 

8.2. Pendlující hráči „B“ týmů - hráči v Nadregionálních ligách nejsou pokládáni za 
pendlující hráče a „B“ týmy mohou využívat všech hráčů ze soupisky 
žákovských a dorosteneckých lig dle potřeby. Účelem této výjimky je, aby si 
zahráli v dostatečné míře ti, kteří dostávají málo minut v ligových soutěžích. 
Výjimka nesmí být trenéry zneužívána. 

8.3. V soutěžích chlapců je povolen start dívek. Start chlapců v soutěžích dívek 

povolen není. 

 

Družstva startující za použití jakékoliv výjimky startují v NRL U15 bez nároku na 

postup do vyšší fáze soutěže (liga U15). 
 

Pro kategorii U15 platí výjimky 8.1., 8.2. i 8.3. 

Pro kategorii U17 platí výjimky 8.1. a 8.2. 

Pro kategorii U19 platí výjimka 8.2.  

 



 

9. Kvalifikace o doplnění ŽL U15, podmínky účasti, pořadatelé kvalifikací  

- Pokud jsou ve skupině družstva startující s výjimkami, určí se postup do kvalifikace o 

Ligu U15 pouze ze zápasů družstev startujících bez výjimek. 

 

- Pro určení postupujících bude v systému ČBF/Leris vytvořena tabulka, a to pouze 

z družstev startujících bez výjimek (vytvoří STK ČBF). 

 

- Oblasti pověřené řízením jednotlivých skupin NRL zašlou seznam všech družstev 

startujících bez nároku na postup do ŽL U15 (družstva s výjimkami), a to do 8. 12. 

2019 na email: mjakes@cbf.cz. 

 

 

 

Za ČBF s pozdravem 

 

 

  Jiří Novotný                       Martin Jakeš 

předseda KBDM           předseda STK ČBF 

 

mailto:mjakes@cbf.cz

