ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE
Určeno pro: Regionální organizace ČBF

Praha, 18. dubna 2016

Vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás informoval o změnách ve vyhlašování soutěží chlapců a dívek v kategoriích U17
a U19 (vznik Nadregionální soutěže), stejných, jako v soutěžích chlapců a dívek v kategoriích U14
a U15 v loňském roce. Níže uvedená koncepce byla, na základě dohody ze schůzky oblastí ČBF konané
dne 12. 1. 2016 v Praze na Strahově, navržena Komisí basketbalu dětí a mládeže ve spolupráci s STKČBF a následně schválena Výborem ČBF. Popsané změny se netýkají celostátních soutěží ČBF
(žákovských a dorosteneckých lig) chlapců a dívek U14, U15, U17 a U19.
Vznik „Nadregionálních divizí“
Od sezóny 2016/17 již nebudou Oblasti ČBF vyhlašovat oblastní soutěže pro kategorie chlapců a dívek
U14, U15, U17 a U19. Pro týmy, které nehrají celostátní soutěže ČBF, bude vytvořen jednotný
tiskopis, jímž se budou přihlašovat do soutěží v „Nadregionálních divizích“.
Tiskopis obdrží každá z Oblastí ČBF a následně jej rozešle do klubů náležících do Oblasti (přílohou
dopisu). 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 12. června 2016. Do 15. června 2016 zašlou Oblasti ČBF
přihlášená družstva:
- do soutěží U14 a U15 na email: mjakes@cbf.cz
- do soutěží U17 a U19 na email: jopava@cbf.cz
STK-ČBF společně s Komisí basketbalu dětí a mládeže rozdělí přihlášená družstva do
„Nadregionálních divizí“ (pozn.: vzhledem k předpokládanému počtu přihlášených družstev je možné
sloučení kategorií U14 + U15 a kategorií U17 + U19, zejména v soutěžích dívek) a pověří oblasti
řízením jednotlivých skupin.
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ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE
Informace ohledně členských příspěvků a poplatků
Členské příspěvky
Vyrovnání členských příspěvků (vkladů do soutěže) – Vklad do soutěže činí 1000,- Kč pro družstva
kategorií U14 a 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 (U14 a 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.
Poplatky
Všechny poplatky (např. za přeložení utkání, vyšší počet TCH, pozdní hlášení výsledků atd.) s řízením
soutěže spadají do oblastí, které budou příslušnou skupinu soutěže řídit.

Smyslem výše uvedených opatření je dosáhnout rovnoměrného rozdělení družstev mezi jednotlivé
„Nadregionální divize“ tak, aby byl při optimálních dojezdových vzdálenostech zajištěn dostatečný
počet družstev v každé z těchto divizí.
Pevně věřím, že zvolená opatření pomohou všem účastníkům nadregionálních soutěží odehrát
dostatečný počet zápasů proti soupeřům stejné věkové kategorie (resp. stejné a nejbližší v případě
sloučení).

S přátelským pozdravem

Michal Konečný
generální sekretář ČBF
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