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OV ČBF - Oblast Severní Čechy, příslušný dle čl. 2 odst. 1 písm. b) SŘB k plánování 

a vyhlašování soutěží, vyhlašuje pro sezónu 2017/2018 níže uvedené soutěže, jejichž 

organizací bude, v souladu s čl. 2 odst. 2 ŠŘB, pověřena Sportovně technická komise ČBF-

SeČ. 
 

Vyhlášení soutěží pro sezónu 2017/2018 
 

Muži – nar. 31.12.1998 a starší, (dvoustupňová soutěž – Severočeská liga a oblastní přebor, 

při dostatečném počtu týmů) 

Ženy – nar. 31.12.1998 a starší 

U19 junioři a juniorky– nar. 1.1.1999 až 31.12.2000, mladší dle podmínek SŘB čl. 18. 

U17 kadeti a kadetky – nar. 1.1.2001 až 31.12.2002, mladší dle podmínek SŘB čl. 18. 

U15 starší žáci  a starší žákyně    -  nar. 1.1.2003 až 31.12.2004, 

V kategorii U15 bez omezení startují i hráči kategorie mini, tj. r. 2005 a mladší. 

V kategoriích U15, U17 a U19 nejsou organizovány oblastní soutěže, ale kluby u své 

oblasti přihlásí družstva do „Nadregionální soutěže“ a formou přihlášky, kterou kluby obdrží 

do konce května 2017. 

U14 mladší žáci a mladší žákyně  – nar. 1.1.2004 a mladší 

V kategorii U14 se soutěže oblastmi nevyhlašují. Dle rozhodnutí ČBF budou všichni 

zájemci o start v této kategorii hrát Žákovskou ligu řízenou STK ČBF. Přihlášky do soutěže 

zasílají kluby přímo STK ČBF. 
 

U13 starší minižáci          – nar. 1.1.2005 a mladší, 

U13 starší minižákyně    – nar. 1.1.2005 a mladší, 

Herní systémy budou stanoveny podle počtu přihlášených týmů  

Kluby mohou požádat STK ČBF-SeČ o udělení výjimky na zařazení do družstva pro 

hráče/hráčky opačného pohlaví, či hráče/hráčky, kteří nemají v klubu možnost startovat 

v družstvu své věkové kategorie, jsou narozeni o jeden kalendářní rok dříve, než je ročník 

narození, pro který je soutěž vypsána. Každou žádost o výjimku bude řídící orgán posuzovat 

individuálně. Právo účasti v Národním finále mají vítězové oblasti a ev. další týmy v pořadí 

podle klíče ČBF. Pro určení postupujících bude vytvořena tabulka Oblastního přeboru, a to 

pouze z družstev startujících bez výjimek (vytvoří STK ČBF-SeČ). 

  

U12 mladší minižáci       – nar. 1.1.2006 a mladší, 

U12 mladší minižákyně  – nar. 1.1.2006 a mladší, 

Herní systémy budou stanoveny podle počtu přihlášených týmů  

Kluby mohou požádat STK ČBF-SeČ o udělení výjimky na zařazení do družstva pro 

hráče/hráčky opačného pohlaví, či hráče/hráčky, kteří nemají v klubu možnost startovat 

v družstvu své věkové kategorie, jsou narozeni o jeden kalendářní rok dříve, než je ročník 

narození, pro který je soutěž vypsána. Každou žádost o výjimku bude řídící orgán posuzovat 

individuálně. Právo účasti v NF mají vítězové oblasti a ev. další týmy v pořadí podle klíče 

ČBF. Pro určení postupujících bude vytvořena tabulka Oblastního přeboru, a to pouze z 

družstev startujících bez výjimek (vytvoří STK ČBF-SeČ). 

 

 



Nejmladší minižactvo – nar. 1.1.2007 a mladší 

Tato soutěž se vyhlašuje jako otevřená soutěž jak pro družstva chlapců nebo dívek, tak pro 
smíšená družstva s možností startu hráčů/hráček obojího pohlaví. 
Herní systém bude stanoven podle počtu přihlášených týmů. Klub do přihlášky uvede, zda se 
jedná o týmy chlapců, dívek, či mix s převahou chlapci/dívky. Dále, zda se jedná o 
začátečníky, či pokročilé. Družstva startují v úvodní části soutěže na soupisku potvrzenou 
klubem a sekretariátem ČBF-SeČ, na které může být zapsán libovolný počet hráčů, či hráček 
a hráčské licence nejsou v této části soutěže požadovány. Právo účasti v Národním finále ČR 
budou mít vítězové kvalifikací, které budou uspořádány ve 2. polovině sezóny, vypsané na 
základě přihlášených týmů. V této části soutěže se již plně vyžadují náležitosti podle SŘB a 
Licenčního řádu. 

Z výše uvedených úprav ve společných soutěžích minižactva nevyplývá pořadateli 
povinnost zajistit soupeři dvě šatny, ani žádné další povinnosti, spojené s problematikou startu 
smíšených družstev v soutěžích OP. 

  

 

Výjimky – Pro nadregionální soutěže se schvalují výjimky podle dokumentu vydaným STK 

ČBF. Pro oblastní soutěže se schvalují výjimky podle dokumentu, který vydá STK ČBF-SeČ 

a každá žádost bude posuzována individuelně.  

Hostování – uplatňuje se plně čl. 20 odst. 2 SŘB s tím, že krajské a oblastní přebory jsou 

soutěže stejného stupně a proto bude uplatňován plně odst. 7 téhož čl. 
 

Podmínky pro zařazení do soutěží pro sezónu 2017/2018 
 

Kluby/oddíly, jejichž družstva mají být zařazeny do soutěží oblastního přeboru, řízených STK 

ČBF-SeČ v sezóně 20017/2018 musí splňovat tyto podmínky: 

1. a/ - mít k dispozici hřiště s minimálními rozměry 24 x 13 m 

pro hřiště s menšími rozměry musí klub požádat OV ČBF-SeČ o výjimku, kterou může tento 

řídící orgán schválit při splnění podmínek, které určí. 

           b/ -  hřiště musí plně splňovat podmínky změn pravidel, o kterých rozhodl výbor ČBF 

dne  27.4.2010.  

2. minimální vybavení tělocvičen: 

     - viditelně umístěné digitální časoměrné zařízení 

     - viditelně umístěný digitální ukazatel měření 24/14 vteřin (nastavitelnost 14 vt.v průběhu hry)                             

           - ukazatel skóre viditelný z hráčských lavic a stolku zapisovatelů 

- tabulky pro označení počtu osobních chyb hráčů 

- vhodné technické zařízení pro označení počtu chyb družstva 

- vhodné technické zařízení alternativního držení míče 

- uzamykatelnou šatnu a umývárnu pro soupeře 

 - uzamykatelnou šatnu pro rozhodčí 

 - zapisovatelský stolek umístěný ve středu hřiště 

- lékárničku v rozsahu nejméně jako je stanoveno pro osobní automobily 

- pro soutěž mladšího a nejmladšího minižactva koše ve výšce 265 cm 

 - teploměr pro měření teploty vzduchu 

V případě žádosti o jakoukoliv výjimku z rozměrů či vybavenosti tech. zařízením, požádají o 

udělení výjimky, o které rozhodne OV ČBF-SeČ. 

3.  Ekonomicky zajistit účast družstev v soutěžích a jejich řádné dokončení. 

4.  Mít vyrovnány veškeré pohledávky vůči všem složkám ČBF. 

5.  Mít sekretáře s aktivní e-mailovou adresou pro každodenní příjem elektronické pošty. 



6. Mít kvalifikovaného trenéra minimálně s licencí „C“, který družstvo povede v soutěžních 

utkáních. 

 7. Zabezpečit lékařské prohlídky, ne starší jednoho roku u všech hráčů/hráček, jenž jsou 

uvedeny na soupiskách družstev a vést o nich evidenci (jméno, příjmení, výsledek lékařské 

prohlídky, jméno lékaře a datum prohlídky). 

 8.  Používat k zápasům pouze míče vyhovující pravidlům basketbalu (mužské složky vel. 7, 

ženské složky vel. 6, minižactvo vel. 5). 

9.  Za každé družstvo dospělých musí být do soutěží ČBF přihlášeno min. jedno družstvo 

mládeže, které řádně dokončí soutěž. V případě, že se tak nestane, rozhodne o setrvání 

družstva dospělých v soutěži řídící orgán (OV ČBF-SeČ). Pokud nebude mít klub družstvo 

mládeže, musí před podáním přihlášky požádat o výjimku OV ČBF-SeČ, který rozhodne o 

přijetí družstva dospělých do soutěže. Bez udělené výjimky nebude družstvo dospělých 

zařazeno do soutěže. (Poplatek při schválení žádosti o start družstva v soutěži dospělých bez 

družstev mládeže: 1. rok – 2.000,- Kč, každý další rok – 4.000,- Kč.) 

10.  K přihlášce do soutěže přiloží klub doklad o zaplacení nevratného vkladu, který činí 

2.000,- Kč za každé družstvo dospělých, 1.000,- Kč za každé družstvo mládeže, 500,- Kč za 

družstvo nejmladšího minižactva a zaplacení klubové kauce, která činí 1.000,- Kč za každé 

družstvo dospělých a 500,- Kč za každé družstvo mládeže.  

11.  Řádně a úplně vyplněné přihlášky do soutěží (spolu s dokladem o zaplacení vkladu, 

kauce a event. poplatku za nesplnění povinnosti družstev mládeže) zašlou kluby písemně na 

adresu sekretáře ČBF-SeČ (možno elektronicky) do 15.6.2017. Na zařazení dodatečně 

přihlášeného družstva do soutěže není právní nárok. 
 

Postup při nesplnění podmínek: 

ad 1), ad 2) neschválení hřiště pro soutěže OP ČBF-SeČ. Při zjištění závad ve vybavenosti 

hřiště v průběhu sezóny zákaz konání utkání nebo finanční postih klubu a uložení nápravných 

opatření. 

ad 4),  ad 5, ad 10, ad 11) nepřijetí přihlášky 

ad 6) postih dle přílohy RS 

ad 7)  právní následky neplnění této podmínky nese klub 

ad 9) družstvo bude přijato do soutěže po souhlasu OV  

 

OV ČBF-SeČ má vyhrazené právo změn a doplňků, které včas oznámí STK a všem klubům.  

 

V Ústí n.L. dne 13.5.2017 

 

Za OV ČBF-SeČ: Mgr. David Matuška – předseda OV 

 


