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Rozpis soutěží pro soutěžní ročník 2019/2020
1

Všeobecná ustanovení

Soutěže vyhlašuje ČBF - Oblast Jižní Morava, Vídeňská 9, 639 00 Brno.
1.1

Řízení soutěží

Soutěže řídí Sportovně technická komise České basketbalové federace – Oblast Jižní Morava.
Adresa: STK ČBF Jižní Morava, Vídeňská 9, 639 00 Brno.
Telefon: 607 062 052 (Ing. Vilém Cígler), e-mail: stk-jm@cbf.cz
1.2

Podmínky pro zařazení družstev

V soutěžích startují družstva basketbalových klubů, basketbalových oddílů TJ a dalších subjektů
sdružených v ČBF (dále jen „družstva“). Všechna družstva musí splňovat podmínky pro zařazení družstev
do soutěže, k jejichž plnění se podáním přihlášky zavázala.
1.3

Mistrovskými soutěžemi jsou

OBLASTNÍ PŘEBORY (OP) mužů JML, II. tř., žen I. tř., OP starších minižáků U13, starších minižákyň U13,
OP mladších minižáků U12, OP mladších minižákyň U12, OP U11 se hraje jako společná soutěž
nejmladších minižáků a nejmladších minižákyň U11.
MĚSTSKÉ PŘEBORY (MP) mužů I. a II. třídy, Liga veteránek, Liga veteránů
ČBF JM je také pověřena řízením NADREGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ – Nadregionální Ligy Juniorů U19
(skupina D), kadetů U17 (skupina D), kadetek U17 (skupina D), žáků U15 (skupina E) a žákyň U15 (skupina
D).
Kraje Zlín a Vysočina v letošní sezóně opět vlastní soutěže neorganizují, proto jsou do soutěží zařazena
přihlášená družstva ze všech bývalých okresů Jihomoravské oblasti.
1.4

Předpis

Hraje se podle platných Pravidel basketbalu, která jsou vyvěšena na stránkách www.cbf.cz, sportovně
technických dokumentů uvedených v čl. 10 Soutěžního řádu basketbalu (SŘB) a dle směrnic tohoto
rozpisu a jeho příloh s následujícími odchylkami:
 minimální rozměry hřiště jsou uvedené v bodě 1 „Podmínek pro zařazení družstev do soutěží
2019/2020“,
 hrací míč odpovídající pravidlům basketbalu, předkládá rozhodčím pořádající družstvo. Tento míč
dostane soupeř na rozcvičení.
 pravidlo 24 vteřin se uplatňuje ve všech soutěžích
 ve všech soutěžích jsou povoleny také desky o rozměru 180 x 120 cm.
 v soutěžích MINI se uplatňují úpravy Pravidel minibasketbalu schválené s platností od 1. 9. 2013
ČAMB. Aktuální znění pravidel je k dispozici na www.minibasketbal.cz.
 v soutěžích MINI 3x3 se uplatňují úpravy pravidel basketbalu formou platných Pravidel 3x3,
dostupné na 3x3.cbf.cz
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Systém soutěží

1.5.1 Jihomoravská liga mužů
Základní část: 11 družstev systémem každý s každým ve dvojicích dvoukolově. Hracími dny SO+NE.
Družstva na 9. - 11. místě po základní části končí.
Play-off (1. - 8. místo): Ve všech kolech na dva zápasy doma-venku. Doma vždy zahajuje hůře umístěné
družstvo a utkání se v případě nerozhodnutého výsledku neprodlužuje, odvetné utkání se pak prodlužuje
jen v případě, že součet z obou utkání nerozhodl o vítězi dvojutkání.
Čtvrtfinále: Ve čtvrtfinále se utkají družstva dle umístění v základní části: 8-1, 7-2, 6-3 a 5-4. Vítězové
postupují do semifinále, poražení dále nepokračují a jejich konečné umístění určí pořadí v základní části.
Semifinále: V semifinále vytvoří prvou dvojici družstva, která se v základní části umístila na nejlepším a
nejhorším místě. Druhou dvojici tvoří zbylá družstva. Vítězové postupují do finále, poražení dále
nepokračují a jejich konečné umístění určí pořadí v základní části.
1.5.2 OP II mužů
Soutěž je hrána systémem každý s každým ve dvojicích dvoukolově. Hrací dny jsou SO+NE.
1.5.3 OP I žen
Dvoukolově ve dvojicích každý s každým. Hrací dny SO, NE.
1.5.4 MP mužů I. a II. třídy
Dvoukolově každý s každým – jedno utkání za týden v pracovní dny.
1.5.5 Liga veteránů, Liga veteránek
Systémem každý s každým dvoukolově, jedno utkání v týdnu.
1.5.6 Junioři U19 Nadregionální liga skupina D
Přihlášeno 10 družstev, která jsou rozdělena do dvou skupin sever a jih po 5 družstvech. V základní části
spolu sehrají utkání každý s každým doma venku čtyřkolově. Nástavba - dle umístění ve skupinách spolu
sehrají družstva na prvních dvou místech utkání o umístění na 1. - 4. místě, další potom o umístění na 5. 8. místě, dále o umístění na 9. místě.
1.5.7 OP starší minižáci U13
Přihlášených 12 družstev odehraje 40 turnajů po 3 družstvech tak, aby se setkala všechna družstva. Pro
poslední 3 kola bude rozlosování turnajů upraveno tak, aby se utkala družstva s přibližně stejnou
výkonností. Pořadatel turnaje (družstvo uvedené jako domácí v prvním utkání turnaje) zajišťuje hlášení
utkání, výsledkový servis a úhradu rozhodčích. Do systému se ukládají výsledky turnajů, celková tabulka
soutěže se nezveřejňuje.
Družstvo může nastoupit s minimálním počtem hráčů 8, viz článek 2.12.
O vítězi OP a nominacích na NF a Festivaly v jednotlivých kategoriích rozhodne jednorázová kvalifikace,
viz čl. 1.5.15 Kvalifikace kategorií mini.
1.5.8 OP společná soutěž U11 nejmladší minižáci a nejmladší minižákyně
Přihlášených 16 družstev (11 chlapci, 5 dívky) sehraje 35 turnajů po třech družstvech každý s každým. Po
skončení základní části budou družstva rozdělena dle výkonnosti a sehrají spolu 3 kola nástavby.
Pořadatel turnaje (družstvo uvedené jako domácí v prvním utkání turnaje) zajišťuje hlášení utkání,
výsledkový servis a úhradu rozhodčích. Do systému se ukládají výsledky turnajů, celková tabulka soutěže
se nezveřejňuje.
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Družstvo může nastoupit s minimálním počtem hráčů 8, viz článek 2.12.
O vítězi OP a nominacích na NF a Festivaly v jednotlivých kategoriích rozhodne jednorázová kvalifikace,
viz čl. 1.5.15 Kvalifikace kategorií mini.
1.5.9 OP starší minižákyně U13
Vzhledem k nízkému počtu přihlášených družstev se soutěž hraje systémem každý s každým čtyřkolově,
dvě utkání v sobotu (neděli). Družstvo může nastoupit s minimálním počtem hráčů 8, viz článek 2.12.
O vítězi OP a nominacích na NF a Festivaly v jednotlivých kategoriích rozhodne kvalifikace, viz čl. 1.5.15
Kvalifikace kategorií mini.
1.5.10 OP mladší minižáci U12, OP mladší minižákyně U12
Obě soutěže se hrají stejným systémem – základní část se odehraje formou turnajů 3 družstev každý
s každým se záměrem, aby se potkala všechna družstva. Nástavba bude rozlosována rovněž formou
turnajů po 3 družstvech s přibližně stejnou výkonností. Pořadatel turnaje (družstvo uvedené jako domácí
v prvním utkání turnaje) zajišťuje hlášení utkání, výsledkový servis a úhradu rozhodčích. Do systému se
ukládají výsledky turnajů, celková tabulka soutěže se nezveřejňuje. Družstvo může nastoupit
s minimálním počtem hráčů 8, viz článek 2.12.
O vítězi OP a nominacích na NF a Festivaly v jednotlivých kategoriích rozhodne kvalifikace, viz čl. 1.5.15
Kvalifikace kategorií mini.
1.5.11 Soutěž přípravek U10
Přihlášená družstva budou rozdělena do skupin po 3 účastnících. V měsících prosinec 2019, leden 2020,
březen 2020 a duben 2020 budou sehrány turnaje pořádané každým účastníkem skupiny.
1.5.12 Nadregionální liga U17 Kadeti skupina D
Základní část se odehraje formou 24 turnajů každý s každým. V nástavbě odehrají družstva rozdělená dle
výkonnosti do 3 skupin tři turnaje o 1. – 3., 4. – 6. a 7. - 9. pořadí. Turnaj se bude pořádat v místě
každého účastníka skupiny. Pořadatel turnaje (družstvo uvedené jako domácí v prvním utkání turnaje)
zajišťuje hlášení utkání, výsledkový servis a úhradu rozhodčích.
1.5.13 Nadregionální liga U17 Kadetky skupina C
Přihlášených 8 družstev je v základní části rozděleno do dvou skupin sever a jih po 4 družstvech. Ve
skupinách spolu sehrají družstva čtyřkolově utkání každý s každým doma veku. Dle umístění družstev
bude rozlosována nástavba, ve které se utkají první dvě družstva z každé skupiny doma venku o celkové
umístění v soutěži. Obdobně se utkají i družstva o další pořadí. Vzájemné výsledky ze základních skupin
budou započítány.
1.5.14 Nadregionální soutěže U15 žáci (skupina E) a U15 žákyně (skupina D)
Soutěže se hrají čtyřkolově, každý s každým, dvě utkání v SO.
Nejlépe umístěné družstvo hrající soutěž bez jakýchkoliv výjimek k 10. 12. 2019, má právo se zúčastnit
kvalifikace o postup do ŽL.
1.5.15 Kvalifikace kategorií mini
Pro určení postupujících družstev do Národního finále a Festivalů v jednotlivých kategoriích mini bude
vypsána kvalifikace. Bude se hrát striktně dle pravidel ČAMB bez jakýchkoliv výjimek. Družstva, která
budou mít dostatečný počet hráčů s odpovídající výkonností, se mohou do kvalifikace přihlásit do
31. 12. 2019. Hrací systém kvalifikace bude určen STK podle počtu přihlášených. Pořadatel kvalifikace
bude určen losem. Vítěz kvalifikace bude současně vyhlášen přeborníkem OP.
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1.5.16 Juniorky U19 Nadregionální liga skupina B
Soutěž se hraje systémem každý s každým doma venku čtyřkolově.
1.6

Předpisy hry

1.6.1 Hrací doba
Hrací doba je 4 x 10 minut čistého času, v soutěžích MINI 4 x 8 minut čistého času, v turnajích mini při
účasti 4 družstev 4 x 6 minut. Prodloužení ve všech kategoriích je 5 minut čistého času.
1.6.2 Míče
Je povoleno používat míče odpovídající pravidlům basketbalu. Soutěže mužů U19, U17 a U15 se hrají
s míči č. 7, soutěže žen U19, U17 a U15 se hrají s míči velikosti č. 6, soutěže MINI se hrají s míči velikosti č.
5.
1.6.3 Dresy
K utkání jsou hráči povinni nastoupit v jednotných dresech s čísly dle platných pravidel basketbalu.
1.6.4 Určení laviček a košů
Lavičky a koše jsou určeny podle čl. 9.4. Pravidel basketbalu.
1.6.5 Místa na střídačkách
Místa na střídačkách jsou určena v čl. 2.4.5 a 4.2.1 Pravidel basketbalu.
1.7

Startují

muži, ženy ...................................... nar. 31. 12. 2000 a starší
veteráni .......................................... nar. 31. 12. 1979 a starší
veteránky ....................................... nar. 31. 12. 1984 a starší
junioři a juniorky U19 .................... nar. od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002
kadeti a kadetky U17...................... nar. od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2004
žáci a žákyně U15 ........................... nar. od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006
starší minižáci a minižákyně ........... nar. od 1. 1. 2007 a mladší
mladší minižáci a minižákyně ......... nar. od 1. 1. 2008 a mladší
nejmladší mini ................................ nar. od 1. 1. 2009 a mladší
1.7.1 Výjimka ze zařazení do věkové kategorie
Na soupisku družstva mohou být zapsáni nejvýše 3 hráči narození o jeden kalendářní rok dříve, než je
úřední ročník narození a nemohou se v rámci svého bydliště účastnit soutěží ve své věkové kategorii. Tito
hráči budou na soupisce zřetelně označeni zvýrazňovačem. Všichni mohou být zapsáni na zápis o utkání,
kde budou označeni velkým písmenem „S“ (starší). Během utkání může být na hřišti pouze jeden starší
hráč každého družstva, z tohoto 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! Výjimka může být uplatněna pouze u hráčů, kteří nejsou zapsáni na žádné jiné soupisce.
Žádost o výjimku podává klub na řídící orgán soutěže elektronickou formou.
1.8

Postaršení a start ve vyšší věkové kategorii

Podmínky startu ve vyšší věkové kategorii upravuje čl. 18 SŘB.
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1.8.1 Postaršení
Postaršení je možné jen u výjimečně talentovaných jedinců v kategorii žáků a žákyň U15 a staršího
minižactva. Provádí je sekretariát ČBF v Praze dle čl. 18.3 SŘB. Hráč, který byl postaršen, může startovat
v kategorii, do které byl postaršen a v nejbližší vyšší věkové kategorii. Postaršení musí být vyznačeno
v licenčním průkazu hráče.
1.8.2 Start ve vyšší věkové kategorii
Dle čl. 18.2 SŘB povolí řídící orgán start kadeta a kadetky U17 také v družstvu dospělých po doručení
vyplněného formuláře. Tato skutečnost se nevyznačuje v licenčním průkazu hráče, ale musí být
potvrzena řídícím orgánem na soupisce družstva. Formulář Žádost o zapsání kadeta (kadetky) na
soupisku dospělých naleznete na stránkách ČBF.
1.9

Náležitosti

Vyžadují se dle SŘB. Před utkáním družstvo předkládá rozhodčím platnou soupisku. Nesplnění této
povinnosti bude pokutováno dle čl. 2.16 odst. b). IČ klubu uvedené v hráčských licencích a na soupisce
družstva musí být u stálých hráčů družstva shodné.
1.10

Pendlování (SŘB čl. 19)

V mateřském klubu může hráč startovat za dvě družstva jedné věkové kategorie. Pendlovat mohou
dospělí hráči, kterým 16. 5. 2019 bylo 24 let nebo méně. V mládežnických kategoriích mohou pendlovat
hráči v rámci věkové kategorie, do které náleží, viz čl. 5 tohoto rozpisu. Do družstva může pendlovat
nejvýše 5 hráčů, kteří současně startují za jiné družstvo klubu v nejblíže vyšší soutěži z hlediska klubu.
Tito hráči musí být uvedeni na zvláštním místě soupisky družstva (odst. C), do něhož pendlují.
Hráči pendlující z družstva jsou uvedeni na soupisce v rubrice „stálí hráči“. V jednom utkání mohou
v družstvu nastoupit max. 3 pendlující hráči. Pendlující hráč smí nastoupit v jednom dni za obě družstva.
Pendlování není dovoleno ve stejné třídě soutěží.
Výjimka
Pendlující hráči „B“ týmů – hráči v Nadregionálních soutěžích, nejsou pokládáni za pendlující hráče a
„B“ týmy mohou využívat všech hráčů ze soupisky žákovských a dorosteneckých lig dle potřeby. Účelem
je, aby si zahráli v dostatečné míře i ti, kteří dostávají málo minut v lize. Výjimka nesmí být trenéry
zneužívána.
Hostování (SŘB čl. 20)
A) V družstvech dospělých mohou hostovat:
a) z jiných klubů max. 3 dospělí hráči, kterým 16. 5. 2019 bylo 24 let nebo méně. Hráč může
hostovat z nižšího stupně (soutěže) do vyššího bez jakéhokoliv omezení, z vyššího stupně do
nižšího lze hostovat max. o dva stupně. Hostující hráč může v jednom dni hrát jak za své mateřské
družstvo, tak za družstvo v němž hostuje.
b) max. 3 hráči nižší věkové kategorie (U19) z jiných klubů. Při hostování z kategorie kadetů
a kadetek U17 musí být splněny podmínky čl. 6 tohoto rozpisu.
B) V družstvech mládeže mohou hostovat:
a) max. 3 hráči stejné věkové kategorie z jiných klubů.
b) max. 3 hráči nejbližší nižší věkové kategorie z jiných klubů.
Znamená to, že:
V družstvech žáků a žákyň U15 mohou hostovat max. 3 žáci a žákyně U15 (nar. 2005, 2006) a max. 3 MINI
žáci a žákyně (nar. 2007 a mladší).
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Povolení hostování musí být vyznačeno v licenci hráče. Hostující hráč musí být uveden v mateřském
klubu mezi stálými hráči a v klubu, do něhož hostuje, na zvláštním místě soupisky (odst. B) s uvedením
klubu, z něhož hostuje.
Hráči hostující ve stejné soutěži, jakou hraje jejich mateřské družstvo, mohou startovat pouze za družstvo,
do kterého hostují.
1.11

Označení pendlování a hostování v zápise o utkání

Všichni pendlové do družstva musí být označeni v zápise za jménem hráče velkým „P“ a všichni hostující
hráči do družstva velkým „H“ (hostování ve stejné věkové kategorii), „HM“ (hostování z nižší věkové
kategorie). Za správné označení zodpovídá trenér družstva.
1.12

Přeřazování

Hráče je možné přeřazovat mezi družstvy stejné věkové kategorie téhož klubu při dodržení ustanovení čl.
21 SŘB. Mezi družstvy klubu ve stejné soutěži lze hráče přeřadit v první polovině soutěže kdykoliv, pokud
v této polovině ještě nenastoupil ani jednou do hry. Jinak jen po ukončení první poloviny soutěže, ale
před začátkem poloviny druhé.
1.13

Úhrada nákladů

Družstva startují na vlastní náklady.
1.14

Rozhodčí

1.14.1 Rozhodčí deleguje ČABR Jižní Morava.
1.14.2 Rozhodčí u stolku zajišťuje pořadatel, který je plně zodpovědný za plnění jejich funkce.
1.15

Hlášení utkání a zajištění ubytování

1.15.1 Hlášení utkání
Pořadatel utkání je povinen nejdříve 20, nejpozději však 10 dní před termínem utkání dle rozlosování
zadat čas všech utkání v autorizované sekci service.cbf.cz.
1.15.2 Potvrzování nahlášeného utkání
Kluby i rozhodčí jsou povinni se se zadanými údaji (viz čl. 7), které jsou uvedeny v pořadu utkání a
delegaci rozhodčích, seznámit a k těmto zápasům se bez dalšího dostavovat. Delegovaní rozhodčí mají
povinnost potvrdit převzetí delegace v autorizované sekci ČABRu do 72 hodin od jejího doručení.
1.15.3 Zajištění ubytování pro rozhodčí
Pořádající oddíl je povinen zajistit vyhovující ubytování hotelového typu pro rozhodčí jen na základě
jejich žádosti zaslané pořadateli nejméně 7 dní před termínem utkání (v případě náhradní či přímé
delegace na základě žádosti zaslané či telefonicky sdělené nejpozději 24 hodin po obdržení delegace).
Pokud jsou rozhodčí delegováni k řízení utkání u různých soupeřů v jednom místě, žádají o zajištění
noclehu pořadatele nedělního utkání.
1.16

Zápisy o utkání

Pro všechny soutěže dospělých, U19, U17, U15 se používají zápisy podle Pravidel basketbalu platných od
1. 10. 2010 formátu A4 v české verzi. Jsou povoleny pouze tiskopisy formátu A4. Ve všech kategoriích
MINI se používají zápisy o utkání v minibasketbalu formátu A4.
Vyplňování českého zápisu je uvedeno v platných pravidlech basketbalu.
Scan originálu zápisu je pořadatel utkání povinen uložit do autorizované sekce service.cbf.cz (Utkání –
Statistiky - Vložení souboru TZ) nejpozději první pracovní den po utkání. Zápisy je nutné skenovat do
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formátu pdf. Velikost souboru nesmí přesáhnout 1 MB. Každý organizační pracovník musí zkontrolovat
kvalitu a čitelnost ukládaného scanu do systému. V případě sdělení rozhodčích uvedené na druhé straně
zápisu, je nutno i toto sdělit STK. Originály zápisů již kluby nezasílají řídícímu orgánu soutěže, ale uchovají
si je svém archivu pro svoje potřeby.
1.17

Námitky a protesty

Jejich podání se řídí podle čl. 40 SŘB.
1.18

Povinnosti pořadatelů

Viz čl. 30 SŘB.
1.19

Titul

Vítězové všech soutěží OP (mimo OP II,) získají titul PŘEBORNÍK JIHOMORAVSKÉ OBLASTI pro sezónu
2019/2020.
Vítězové soutěží MP I. tř., Ligy veteránů a Ligy veteránek získávají titul PŘEBORNÍK MĚSTA BRNA pro
sezónu 2019/2020.
1.20

Postupový klíč

Vítěz JML mužů postoupí do II. ligy 2020/2021.
Vítěz OP I žen (v případě nezájmu 2., resp. 3. družstvo) se může přihlásit do kvalifikace přihlášených
oblastních přeborníků o 4 postupová místa do II. ligy žen. Kvalifikaci řídí STK ČBF detašované pracoviště
Strakonice.
Vítěz OP II mužů postoupí do OP I mužů 2020/2021.
Vítěz MP I postoupí do OP II 2020/2021.
První dvě družstva MP II postoupí do MP I 2020/2021.
Pro účast v NF minižáků bude vypsána kvalifikace.
1.21

Sestupový klíč

Poslední družstvo JML mužů sestoupí do OP M II 2020/2021 v obou případech za předpokladu, že ze II.
ligy do OP M I sestoupí jedno družstvo a vítěz OP M I využije práva postupu do II. ligy. V případě vyššího
počtu sestupujících z II. ligy nebo nevyužití práva postupu z OP M I bude počet sestupujících navýšen.
Poslední dvě družstva MP I sestoupí do MP II 2020/2021.

2

Zvláštní ustanovení

2.1

Soupisky

Na soupisce mohou být uvedeni jen hráči (-ky) a trenéři (-ky), kteří splňují všechny náležitosti člena ČBF.
Soupisky se vyplňují online v autorizované sekci na service.cbf.cz a jsou potvrzovány elektronicky. Před
sestavením soupisky a jejím schválením musí organizační pracovník zaslat údaje hráčů, kteří budou
zařazeni na soupisku. Klub je povinen vytvořit soupisku nejpozději 10 dnů před termínem zahájení
příslušné soutěže. Družstvo, které nepředloží do uvedeného termínu ke schválení soupisku s alespoň
minimálním počtem hráčů/hráček (mini 8, ostatní 5), bude sankcionováno dle Disciplinárního řádu ČBF.
Změny a přípisy na soupiskách se provádějí elektronicky.
Elektronicky potvrzená soupiska je označena kódem, který trenér družstva uvede v zápise o utkání vedle
názvu družstva nad seznamem hráčů a rozhodčí tento kód ověří.
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Hráč/-ka s výjimkou dle čl. 1.17.1 může být na soupisku zapsán až po schválení žádosti o výjimku.
2.2

Členský příspěvek ČBF

V soutěžích ČBF Jižní Morava jsou v sezóně 2019/2020 stanoveny podle čl. 5.2.5 – Stanov ČBF členské
příspěvky do soutěže ve výši:
-

2 000 Kč za družstvo mužů v JML, družstva U19, U17 v NRL
1 700 Kč za družstvo mužů v OP II. tř.
1 200 Kč za družstvo žen OP I, družstvo mužů startující v MP I, MP II, Liga Veteránů a Veteránek
1 000 Kč za družstvo U15, U14
700 Kč za družstvo MINI U13, U12 a U11

Členský příspěvek zaplatí oddíl současně s přihláškou do soutěže složenkou nebo převodním příkazem na
účet číslo 203285632/0600.
2.3

Začátky utkání, hrací dny

Pořadatelé zápasů jsou povinni při stanovení začátků utkání respektovat ustanovení čl. 25 SŘB.
V soutěžích dospělých hraných ve dvojicích musí být stanoven začátek zápasu v sobotu od 14.00 do 19.00,
a v neděli od 8.30 do 13.00 hodin, nedojde-li ke vzájemné dohodě klubů o začátku jiném. Výjimky
z tohoto časového rozpětí může schválit řídící orgán jen na základě odůvodněné žádosti pořadatele
předložené nejpozději 15 dnů před hracím termínem.
Ve všech ostatních soutěžích – ženy + juniorky U19 a mládež – lze stanovit začátek prvního utkání od 8.30
do 12.00 hodin. Rozpětí začátku vzájemných zápasů je minimálně 3 hod. a maximálně 4 hodiny. Případné
odchylky vždy jen se souhlasem soupeře.
Hrací dny- vzhledem ke značnému vytížení hal a větší časové náročnosti turnajů, apeluje STK na družstva,
aby vycházela vstříc pořadatelům, kteří musí ohlásit utkání místo soboty na neděli. Tato změna bude STK
akceptována, ale musí být ohlášena dva týdny před termínem utkání.
2.4

Vedení družstva kvalifikovaným trenérem

Každé družstvo musí být vedeno kvalifikovaným trenérem zapsaným na soupisce družstva. Musí mít
platnou licenci – minimálně C (není podmínkou u LV).
VÝJIMKA z tohoto ustanovení bude povolena klubu na základě žádosti doložené finančním vkladem
1 000 Kč. Tento bude vrácen po předložení platné licence trenéra do skončení sezóny, nejpozději však do
15. 6. 2020. Výjimka platí jen jednu sezónu. Pokud uvedený trenér nezíská kvalifikaci, nemůže být
v následující sezóně zapsán na soupisce žádného družstva jako hlavní trenér.
Nemůže-li se trenér, který je uveden na soupisce družstva dostavit k utkání, může ho ve funkci zastoupit
jeho asistent, jiný držitel platné trenérské licence či kterákoli jiná zletilá osoba (viz čl. 9.2 SŘB). Tuto
skutečnost jsou opět rozhodčí povinni uvést v zápise. Trenér může být při vedení zápasu zastupován, bez
udání důvodu a bez postihu v max. 20 % soutěžních utkání družstva. Za každou další neúčast může být
družstvu vyměřena pořádková pokuta 200 Kč.
Není-li při zahájení utkání mládeže (netýká se U19) zajištěno vedení družstva trenérem nebo jinou
zletilou osobou (starší 18 let), utkání se neuskuteční.
Pokud v těchto soutěžích musí trenér po udělení diskvalifikující chyby, či po své 2. technické chybě (C),
nebo po třech TCH v kombinaci 1 x C + 2 x B, resp. 3 x B, opustit lavičku družstva a družstvo nemá žádnou
další přítomnou dospělou osobu, která by jej vedla, rozhodčí utkání ukončí a důvody uvedou do zápisu.
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Změna organizačního pracovníka

Při změně organizačního pracovníka nebo při změnách v údajích stávajícího pracovníka (adresa, e-mail,
telefon) je povinností družstva tyto změny neprodleně ohlásit řídícímu orgánu i všem účastníkům
příslušné soutěže.
2.6

Používání neveřejného dopravního prostředku

Při zvolení tohoto způsobu dopravy, je družstvo povinno organizovat příjezd do místa utkání jako při
použití veřejného dopravního prostředku. Pokud vznikne na dopravním prostředku porucha, která bude
mít za následek nesehrání utkání, rozhodne o výsledku utkání řídící orgán. Hostující družstvo je povinno
o vzniklé situaci informovat soupeře. Družstva jsou pak povinna do úterý po hracím termínu oznámit
řídícímu orgánu vzájemný návrh na řešení (požadavek na kontumaci, příp. nový termín pro sehrání
utkání).
2.7

Postup při náhradním měření 14 a 24 vteřin

Náhradní měření 14 a 24 vteřin je povoleno použít v případě poruchy časomíry. Provádí se na ručně
obsluhovaných stopkách, přičemž měřič 24 vteřin je povinen hlásit vždy uplynutí 15 a 20 vteřin (u 24
vteřin), resp. 5 a 10 vteřin (u 14 vteřin). V případě, že dojde k přerušení hry a nenabíhá nových 24 (14)
vteřin, je měřič povinen oznámit, kolik vteřin útoku je odehráno, resp. kolik času zbývá do uplynutí 24 (14)
vteřin. Rozhodčí jsou vždy povinni tuto skutečnost uvést v zápise o utkání.
2.8

Lékárnička

Pořadatel utkání – turnaje je povinen mít k dispozici funkční lékárničku vybavenou pro poskytnutí první
pomoci.
2.9

Výsledky utkání, další

2.9.1 Hlášení výsledků utkání
Pořadatel je povinen hlásit konečné výsledky co nejdříve, nejpozději první pracovní den po utkání do 10
hodin. Výsledky se zadávají do autorizované sekce na service.cbf.cz. Neplnění bude postihováno dle
čl. 2.16. a tohoto rozpisu.
Pořad utkání, výsledky a tabulky soutěží budou zveřejňovány na internetových stránkách ČBF Jižní
Morava jm.cbf.cz.
2.9.2 Zasílání fotografií z utkání
Je doporučeno zasílání fotografií z utkání, které budou zveřejňovány na stránkách jm.cbf.cz.
2.9.3 Hodnocení rozhodčích
Provádí družstva ve všech zápasech soutěží OP I mužů. Hodnocení se provede tak, že rozhodčí ohodnotí
známkou 1 až 4 s možností využití půlbodu (1,5 - 2,5 - 3,5) jednotlivě za každý zápas, který rozhodčí
družstvu v příslušném období řídil. Hodnocení bude zadáno současně s výsledkem utkání a za stejných
pravidel dle čl. 2.16. a).
2.10

Předehrávání utkání ve všední den a přeložení utkání

2.10.1 Předehrávání utkání
Všechna utkání ve všech soutěžích lze předehrávat ve všední den týdne, na který jsou rozpisem
stanovena, po vzájemné dohodě družstev bez souhlasu řídícího orgánu. Taková předehrávka musí být
nahlášena nejpozději 10 dnů před novým termínem (dle čl. 7).
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2.10.2 Ostatní změny termínů
Přeložení ve všech ostatních případech schvaluje řídící orgán na základě žádosti oddílu. Žádost musí být
řídícímu orgánu odeslána nejméně 2 týdny před plánovaným termínem utkání a musí být řádně
odůvodněna, kopie musí být rovněž zaslána soupeři, jehož se žádost týká. V případě, že dojde k dohodě a
nový termín utkání bude do jednoho měsíce od původního termínu, vyměří řídící orgán poplatek ve výši
200 Kč a žádost schválí. V případě nedodržení jednoměsíční lhůty, určí řídící orgán na návrh pořadatele
nový termín a vyměří poplatek 500 Kč. Všechna odložená utkání musí být odehrána nejpozději do
posledního termínu rozlosování soutěže. V případě nesplnění dvoutýdenního termínu pro podání žádosti,
navyšuje se automaticky poplatek o 100 Kč. Pokud mají družstva k přeložení námitky, musí je sdělit
řídícímu orgánu a druhé straně do dvou dnů od obdržení žádosti o přeložení. K později odeslaným
námitkám se nepřihlíží.
2.11

Nemožnost odehrát utkání

Pokud není možno sehrát utkání v řádném termínu, kdy zpravidla v časovém termínu nemohlo být
postupováno dle čl. 10 (hromadné onemocnění, závada na technickém zařízení apod.), může být utkání
přeloženo jen v případě, když se družstva na novém termínu dohodnou. Dohodu o náhradním termínu
sdělí družstva STK nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy mělo být utkání sehráno. Iniciátor změny uhradí
poplatek za přeložení ve stejné výši, jako je uvedeno v předchozím čl. 11. Řídící orgán takovou dohodu
schválí za předpokladu, že nedojde k ohrožení regulérnosti soutěže a družstvo, které situaci způsobí, ve
spolupráci s pořadatelem zajistí informaci o zrušení v řádném termínu původně delegovaným rozhodčím
a STK ČBF JM.
Nedojde-li k dohodě družstev o náhradním termínu, rozhodne o něm řídící orgán:
 skrečí utkání,
 určením náhradního termínu, který v tomto případě bude pro družstva závazný.
2.12

Minimální počet hráčů v soutěžích MINI (výjimka pro OP)

Utkání mini se standardně hrají s minimálně 10 hráči. U družstev, která momentálně nedisponují
dostatečným počtem hráčů/hráček, je povoleno nastoupit k utkání s minimálním počtem 8 hráčů/hráček.
V takovém případě je povinno družstvo střídat systémem passarelle. Stejným způsobem může v utkání
střídat i soupeř. Nesplnění musí být vždy uvedeno v zápise o utkání. Postihy: pokuta 200 Kč, pokuta
400 Kč, odečtení bodu, vyloučení ze soutěže.
2.13

Diskvalifikace

Je-li hráč, trenér či funkcionář diskvalifikován během utkání, nebo dopustí-li se závažného provinění před
nebo po utkání a požádá-li rozhodčí v zápisu o utkání o potrestání, mají tyto osoby do rozhodnutí
disciplinárního orgánu zastavenou činnost. V tomto případě jsou rozhodčí povinni do 48 hodin zaslat
písemný popis incidentu řídícímu orgánu soutěže a kopii oběma družstvům.
V souladu s §44 DŘB je každá diskvalifikace kvalifikované rozhodčími jako „dostatečný trest“,
projednáváno v DK ČBF. Poplatek za toto projednávání je snížen na 200 Kč.
2.14

Zaznamenávání udělených technických chyb

Rozhodčí jsou povinni po skončení utkání provést do zápisu záznam o všech v utkání udělených
technických chybách, včetně popisu důvodů k jejich udělení (platí pro všechny soutěže vč. MINI).
Nedostačující je např. napsat jen „nesportovní chování“.
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Postih za větší počet technických chyb družstva

Pokud družstvo obdrží v průběhu sezóny 5 TCH (v soutěžích OP M a MP) nebo 4 TCH (ve všech ostatních
soutěžích), bude mu udělena pořádková pokuta ve výši 500 Kč. Za každé další 3 TCH (muži) a 2 TCH
(ostatní soutěže), bude družstvu udělena další pokuta ve výši 400 Kč.
2.16

Pokuty

Informaci o udělení pořádkové pokuty, včetně termínu jejího plnění, obdrží organizační pracovník
družstva prostřednictvím „Výměru“ zaslaného řídícím orgánem elektronickou poštou. Základní hodnoty
udělovaných pokut a jejich stupňování při opakování stejných provinění v souladu s čl. 39 SŘB:
a) Běžné přestupky
Např. pozdní hlášení utkání, hlášení jiným než předepsaným způsobem, pozdní zaslání zápisů, neuložení
skenu zápisu do autorizované sekce, nenahlášení výsledků, nepotvrzování delegací: 200 Kč, 400 Kč.
b) Vážné přestupky
Nastoupení družstva k utkání bez náležitostí - soupiska, pozdní příjezd družstva k utkání, špatná
organizace utkání, práce stolku, nezajištění měření 24 vteřin - 250 Kč, 500 Kč, nedostatečná úprava a
zajištění hřiště vč. vybavení až 1 500 Kč.
c) Skrečování utkání – kontumace
1 200 Kč (dospělí), 800 Kč (dorost), 600 Kč (žactvo a MINI).
d) Vystoupení nebo vyloučení družstva ze soutěže
3 000 Kč (dospělí), 1 800 Kč (U19, U17), 1 200 Kč (U15,U14) a 1 000 Kč (MINI).
2.17

Odměny rozhodčích a rozhodčích u stolku

2.17.1 Odměny rozhodčích
JML mužů ....................................... 550 Kč
OP II mužů ...................................... 450 Kč
MP I mužů ...................................... 350 Kč
OP ŽEN I ......................................... 400 Kč

MP II a LV............................................... 320 Kč
U15, U14 ............................................... 300 Kč
U17, U19 ............................................... 400 Kč
MINI ...................................................... 200 Kč

Při utkáních hraných ve všední den přísluší rozhodčímu k celkové odměně paušální příplatek 150 Kč za
den. Příplatek se nevyplácí rozhodčím z místa konání.
Odměny náleží rozhodčím i za neuskutečněná utkání, ke kterým se na základě obdržené hlášenky
dostavili.
V případě řízení utkání pouze jedním rozhodčím, náleží tomu odměna ve výši 1,5 násobku řádné odměny
za utkání. Násobek se nevztahuje na cestovné a stravné.
POZNÁMKA: V přátelských a turnajových utkáních se stanovuje odměna dohodou (pořadatel –
rozhodčí/ČABR). Neměla by však být nižší než polovina odměny pro soutěž, kterou hraje pořadatel.
2.17.2 Odměny rozhodčích u stolku
Výše odměny rozhodčích u stolku je v kompetenci pořadatele.
2.18

Výplata náležitostí rozhodčím

Pořadatel vyplácí rozhodčím odměnu (čl. 12), cestovné, stravné a nocležné za ubytování zajišťované dle 7
tohoto Rozpisu.
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Stravné je stanoveno (VV ČBF) v souladu s vyhláškou 328/2014 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
V době vydání rozpisu stravné činí 78 Kč, trvá-li cesta v rozpětí 5 – 12 hod.
Cestovné je hrazeno podle následujících zásad:
a) Jsou hrazeny prokázané náklady za použití veřejného dopravního prostředku podle obecně
platných předpisů, na základě předložených jízdenek z místa bydliště rozhodčího do místa konání
utkání.
b) V případě použití vlastního dopravního prostředku k cestě do místa utkání, přísluší rozhodčímu
náhrada 3,50 Kč za každý ujetý kilometr. Jsou-li k utkání delegováni rozhodčí ze stejného místa
nebo míst ležících na cestě do místa utkání, jsou povinni použít společně vozidla jednoho z nich.
V tomto případě je stanovena náhrada 4 Kč za ujetý kilometr. Tyto částky korespondují s částkami
Rozpisu ČBF. Za místa ležící nácestně se považují takové případy, kdy použití společného vozidla
oběma rozhodčími je pro plátce výhodnější, než náhrada za dvě auta. V případě použití vlastního
vozidla k cestě v místě bydliště přísluší rozhodčímu náhrada ve výši platného tarifu MHD (bez
předložení jízdenek).
c) V případě sporu o vzdálenosti místa bydliště rozhodčího a místa konání utkání je rozhodující
vzdálenost uváděná jako nejrychlejší v plánovači tras na www.mapy.cz.
Při vyúčtování cestovného podle bodu b) těchto zásad, mají rozhodčí při dvoudenní delegaci právo, vrátit
se do místa bydliště jen za předpokladu, že vzdálenost bydliště rozhodčích a místa konání utkání
nepřesahuje 80 km, anebo po dohodě s pořadatelem.
POZNÁMKA: V odměně rozhodčích za řízení Městských přeborů na území města Brna je již cestovné
zahrnuto. U družstev hrající Městské soutěže na území mimo Brno město je cestovné hrazeno stejným
způsobem jako v oblastních soutěžích.
2.19

Žákovské ligy 2019/2020

ČBF JM bude respektovat případný postup vítěze podzimní části NRL a kvalifikace do ŽL.
2.20

Lékařské prohlídky

Každý hráč (-čka) je povinen absolvovat lékařskou prohlídku. Evidenci lékařských prohlídek zajišťuje klub.
Platnost lékařské prohlídky je jeden rok. Splnění tohoto ustanovení potvrzuje klub pro všechny hráče
uvedené na soupisce (včetně přípisů).

3

Závěrečná ustanovení

3.1

Zásady pro pořádání NRS

Součástí tohoto „Rozpisu soutěží“ jsou i „Zásady pro pořádání nadregionálních lig“ vydané ČBF dne 31. 5.
2019, které jsou vyvěšeny na stránkách jm.cbf.cz.
3.2

Schvalovací doložka

Tento Rozpis byl schválen výborem ČBF Jižní Morava dne 19. 8. 2019.
3.3

Změny, doplňky a výklad Rozpisu

Řídící orgán si vyhrazuje právo změn a doplňků, které by všem klubům včas oznámil. Výklad Rozpisu
soutěže včetně jeho příloh a dodatků přísluší řídícímu orgánu.
JUDr. Petr Vrážel v. r.
předseda
ČBF Jižní Morava

Ing. Vilém Cígler, v. r.
předseda STK
ČBF Jižní Morava
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VYPLŇOVÁNÍ ČESKÉHO ZÁPISU
K záznamu průběžného stavu utkání se používá Zápis o utkání v basketbalu schválený Českou
basketbalovou federací, který se v několika věcech liší od oficiálního zápisu FIBA (viz Obr. 8b). Jsou to
následující body:
1. Skládá se z jednoho originálu a dvou kopií rozdílných barev. Originál, černý tisk, je pro ČBF. První kopie,
zelený tisk, je pro družstvo hostů, poslední červený připadá domácímu týmu.
2. Vyplní se:
- Jméno soutěže.
- Číslo utkání.
- Kategorie
- Skupina bude vyplněna pouze v případě, že soutěž se hraje na skupiny. V opačném případě, bude
kolonka proškrtnuta.
- Datum, čas a místo utkání.
- Jméno hlavního pořadatele
- Jména prvního, druhého a příp. třetího rozhodčího. Jméno komisaře.
Pozn.: Kategorie mohou být označeny zkratkami: muži = M, ženy = Ž, U20, U18, U16, dky = dorostenky,
U14, žky = žačky, mini d = mini dívky, mini ch = mini chlapci. Věkové kategorie se označují st. = starší, ml.
= mladší. V případě, že některé kolonky nebudou vyplněny (např. nepřítomnost komisaře), budou
proškrtnuty.
ZÁHLAVÍ ČESKÉHO ZÁPISU

3. Do prvního sloupce zapíše na prvním místě hráčovo příjmení a dále jeho jméno. Minimálně bude
uvedeno prvé písmeno jména.
4. Kapitán družstva bude označen „C“. Všichni hráči pendlující do
družstva musí být označení za jménem hráče velkým „P“, všichni
hráči hostující do družstva musí být v téže rubrice označeni velkým
„H“ (hostování do stejné věkové kategorie). Za označení odpovídá
trenér družstva.
5. Do druhého sloupce zapíše čísla hráčů, která budou po dobu
utkání používat.
Má-li družstvo méně jak 12 hráčů, zapisovatel po podpisu trenéra
družstva zbylé kolonky jednotlivě proškrtne vodorovnou čárou.
V dolní části prostoru družstev zapíše zapisovatel jména trenéra a
jeho asistenta. V případě, že asistent nebude přítomen, kolonka
bude proškrtnuta.

ROZPIS SOUTĚŽÍ
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6. Trenér označí 5 hráčů, kteří nastoupí do utkání vepsáním malého „x“ do kolonky ve sloupci N vedle
čísel hráčů.
7. Započitatelné oddechové časy se zaznamenávají zapsáním minuty, kdy si oddechový čas trenér vybral.
8. Na konci každé poloviny utkání a prodloužení budou nevybrané oddechové časy proškrtnuty dvěma
vodorovnými rovnoběžnými čarami. V případě, že se prodloužení nehrálo, budou kolonky pro
prodloužení proškrtnuty vodorovnou jednoduchou čarou.
9. Záznam všech chyb se provádí takto:
- Osobní chyba bude zaznamenána číslem minuty, v níž se hráč chyby dopustil.
- Jakákoli chyba, za kterou následuje trestný hod nebo hody, se značí přidáním odpovídajícího počtu
trestných hodů (1, 2, 3) pravým dolním indexem.
- Technická chyba bude vyznačena minutou s horním pravým indexem „T“.
- Technická chyba proti trenérovi bude vyznačena minutou s horním pravým
indexem „C“.
- Technická chyba, kterou je potrestán trenér z jakéhokoli jiného důvodu (chyba
asistenta, náhradníků), se označí minutou s horním pravým indexem „B“.
- Nesportovní chyba bude vyznačena minutou s horním pravým indexem „U“.
Další obdobné provinění hráče bude zapsáno „U“ a považováno jako
diskvalifikující chyba dle čl. 37.1.2 bez dalšího trestu.
- Diskvalifikující chyba bude vyznačena minutou s horním pravým indexem „D“.
- Všechny chyby proti oběma družstvům, následované tresty stejné váhy a
zrušené podle čl. 42 (Zvláštní situace), jsou označeny přidáním malého „c“ na
místo zápisu počtu trestných hodů.
- Pro každé období jsou vyhrazeny čtyři kolonky (bezprostředně pod jménem
družstva a nad jmény hráčů) k zápisu chyb družstva.
- Kdykoliv se hráč dopustí chyby ať osobní, technické, nesportovní nebo
diskvalifikující (vyjma Čl. 39 Šarvátky), zapisovatel ji zapíše vyznačením minuty
do příslušné kolonky družstva hráče, který se chyby dopustil.
10. Zapisovatel zapisuje průběžně součet bodů dosažený každým družstvem.
V zápise jsou sloupce pro průběžný stav utkání.
Každý sloupec obsahuje 5 vertikálních kolonek.
Nad dvě kolonky vlevo nadepíše A, jsou určeny pro družstvo A, nad dvě kolonky
vpravo nadepíše B, ty jsou pro družstvo B. Prostřední je určený pro zapisování minuty
změny stavu utkání. Ta bude vyplněna pouze, když bude dosaženo prvního koše v
minutě.
Do druhé kolonky u družstev A (B) zapisuje body, kterých družstva dosáhla.
Zapisovatel:
- Připočte body za koš dosažený ze hry a přičte je k předchozímu stavu. Zapsán bude nový celkový
součet bodů právě dosažený družstvem.
- Pak do prázdného místa na stejné straně nového celkového počtu bodů zapisovatel zapíše číslo
hráče, který zaznamenal koš ze hry nebo z trestného hodu.
- Každý záznam bude uváděn na novém řádku.
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Trestné hody budou vyznačeny číslem hráče, který je prováděl, a budou zleva ohraničeny závorkou.
V případě, že je opakován jeden z trestných hodů, se bod zapisuje do stejného pole, které náleží
trestnému hodu, který je opakován.
Tříbodový koš dosažený hráčem bude zaznamenán zakreslením kruhu kolem nového součtu bodů
v příslušném sloupci. V poločase dojde k otočení sloupců. Pod stav 2. období zapisovatel zapíše
přes dva řádky písmeno B do současného sloupce A. Analogicky dojde k záměně sloupce B za A.
Pod písmena zapíše stav družstev.
Na začátku 2. a 4. období a eventuálně prodloužení zapisovatel pokračuje zápis od bodu přerušení.
Na konci utkání zapisovatel nakreslí přes celý řádek souvislou horizontální čáru pod poslední součet
bodů a pod ni zapíše do určených sloupců (A, B) konečný stav jednotlivých družstev přes dva řádky.
Tento součet podtrhne dvěma souvislými čarami. Dále nakreslí diagonální čáry k dolním okrajům
sloupce každého družstva, aby vyškrtl zbývající prostor k záznamu průběžného stavu.
Na konci každého období zapíše zapisovatel počet bodů dosažený oběma družstvy za toto období
na příslušné místo ve spodní části zápisu.
Na konci utkání zapisovatel zaznamená konečný stav spolu se jménem vítězného družstva.

-

-
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