
ROZPIS SOUTĚŽÍ PRO SEZÓNU 2020/2021 

Oblastní výbor České basketbalové federace - Oblast Severní Čechy (OV ČBF-OSČ) 

Jateční 18, 400 01 Ústí nad Labem 

Přílohy: 

č. 1 - sazebník poplatků a sazebník pokut za porušení RS, SŘB a pravidel basketbalu 

č. 2 - orgány a sloţky ČBF-OSČ 

č. 3 - seznam sekretářů klubů 

č. 4 - schválené hrací plochy 

č. 5 - hrací systémy a postupy 

č. 6 - přihlášená druţstva do soutěţí a jejich rozlosování 

č. 7 - termínová listina a termíny prázdnin 2020/21 

č. 8 - výjimky  
 

1. Všeobecná ustanovení 

1.1. Vyhlášení soutěží.  
Soutěţe vyhlašuje Oblastní výbor České basketbalová federace - Oblast Severní Čechy (OV ČBF-OSČ), Jateční 
1026/18, 400 01 Ústí nad Labem. 

1.1.1. Řízení soutěţí. Soutěţe řídí z pověření OV ČBF-OSČ Sportovně technická komise ČBF-SeČ 

(STK ČBF-OSČ). kontakt pro písemný styk: Jan Šedivý, Herbenova 9, 400 01 Ústí n.L., telefon: 

776 603 467, e-mail: pedro.ul@seznam.cz 

1.2. Předpis 

1.2.1. Hraje se podle Pravidel basketbalu platných, včetně vydaných změn,  platných od 1.2.2017 a 

Pravidel pro minibasketbal vydaná ČAMB dne 30.5.2018, sportovně technických dokumentů 

uvedených v čl. 10 Soutěţního řádu basketbalu (SŘB) a tohoto Rozpisu soutěţe (RS) včetně jeho 

příloh.  

1.2.2. Pořádající druţstvo poskytne hostujícímu celku nejméně dva míče na rozcvičení minimálně 20 

minut před začátkem utkání, z těchto míčů rozhodčí určí jeden jako hrací. Míče pro jednotlivé 

kategorie určují pravidla. 

1.2.3. Pravidlo měření 24 a 14 vteřin je povinné ve všech kategoriích a musí být prováděno světelným 

ukazatelem, výjimkou je kategorie nejmladšího miniţactva U11, kde lze pouţít stopky, při dodrţení 

postupu stanoveném v čl. 2.8.  Při poruše světelného zařízení je povoleno i měření stopkami. V 

případě, ţe měření nebude prováděno v jednotlivých kategoriích, jak je výše uvedeno, zapíší rozhodčí 

tuto skutečnost do zápisu. O výsledku utkání rozhodne STK. 

1.2.4. Kluby jsou povinny splňovat „Podmínky pro zařazení do soutěţí pro sezónu 2020/2021“ (viz 

web. Dokumenty) po celou dobu trvání soutěţí. 
 

1.3. Hrací doba, dresy. 

1.3.1. Hrací doba je 4x 10 minut čistého času. Ve všech kategoriích miniţactva 4x 8 minut čistého 

času.  

1.3.2. K utkání jsou hráči/ky povinni nastoupit v jednotných dresech s čísly:  0, 00 a od 1 do 99.  

Rozhodčí dle svého uváţení můţe připustit jednoho hráče/ku bez čísla, pokud jiţ nejsou čísla 0 a 00 

pouţita. Dále viz pravidla. 
 

1.4. Věkové kategorie a soutěže: 

1.4.1. Startují: 

Muži – nar. 31.12.2001 a starší,  

Ženy – nar. 31.12.2001 a starší 

U19 junioři a juniorky– nar. 1.1.2002 aţ 31.12.2003, mladší dle podmínek SŘB čl. 18. 

U17 kadeti a kadetky – nar. 1.1.2004 aţ 31.12.2005, mladší dle podmínek SŘB čl. 18. 



U15 starší žáci  a starší žákyně    -  nar. 1.1.2006 aţ 31.12.2007, 

V kategorii U15 bez omezení startují i hráči kategorie mini, tj. r. 2008 a mladší. 

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

oblasti přihlašují druţstva do „Nadregionální ligy“ a formou samostatné přihlášky ČBF.  

U14 mladší žáci a mladší žákyně  – nar. 1.1.2006 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. 1.1.2008 a mladší, 

U13 starší minižákyně    – nar. 1.1.2008 a mladší, 

Herní systémy budou stanoveny podle počtu přihlášených týmů  
 

U12 mladší minižáci       – nar. 1.1.2009 a mladší, 

U12 mladší minižákyně  – nar. 1.1.2009 a mladší, 

Herní systémy budou stanoveny podle počtu přihlášených týmů  
 

U11 Nejmladší minižactvo  – nar. 1.1.2010 a mladší  
 

U10 přípravky – nar. 1.1.2011 a mladší 
 

1.4.2. Soutěže, které v sezóně 2020/2021 řídí ČBF-Oblast Severní Čechy 

Muţi – Severočeská liga/Oblastní přebor  …......  SLM/OPM 

Ţeny – oblastní soutěţ                 OSŢ 

Žáci U15  - Nadregionální liga  ….. NLŽI 

Starší miniţáci U13   – Oblastní přebor …. SMCI 

Mladší miniţáci U12  – Oblastní přebor … MMCI 

Juniorky U19 - Nadregionální liga  ….. NLJY 

Kadetky U17 - Nadregionální liga  ….. NLKY  

Žákyně U15  - Nadregionální liga  ….. NLŽY 

Starší miniţákyně  U13  – Oblastní přebor ….....  SMKY 

Mladší miniţákyně  U12  – Oblastní přebor …...  MMKY 

Nejmladší miniţactvo U11 … ………NM 

Přípravky U10 ------------------- PŘ 

1.4.3. Herní systémy soutěţí jsou určeny přílohou tohoto RS č. 5 
 

1.5. Podmínky startu v jiné věkové kategorii 

Dle SŘB čl.18 a přílohy RS č. 8. 
 

1.6. Náležitosti  

Vyţadují se dle SŘB a Licenčního řádu. Výjimkou je kategorie nejmladšího miniţactva – viz čl. 

2.13.1. Před utkáním předloţí druţstvo rozhodčím elektronicky potvrzenou soupisku, 

označenou kódem, který trenér uvede v zápise o utkání pod názvem druţstva nad seznamem 

hráčů a rozhodčí tento kód ověří. Soupiska musí být potvrzena razítkem klubu a podpisy 

oprávněných osob. Při nepředloţení soupisky jsou rozhodčí i druţstva povinni postupovat dle čl. 16, 

odst. 3 SŘB  a není to důvodem k nesehrání utkání v kategoriích, kde hráči/čky nevlastní občanský 

průkaz. Nemůţe-li se trenér dostavit k utkání, můţe ho ve funkci zastoupit jeho asistent 

uvedený na soupisce, či jiná zletilá osoba (viz čl. 9, odst. 2 SŘB). Kontrolu těchto skutečností 

provádí 1. rozhodčí utkání a případné nesrovnalosti uvede do zápisu o utkání. 
Kaţdé potvrzení nové soupisky řídícím orgánem ruší platnost soupisky předešlé. 

 

 



 1.7. Podmínky startu v jedné věkové kategorii 

Dle SŘB čl. 19. 
 

1.8. Hostování 

Dle SŘB čl. 20. 
 

1.9. Přeřazování 

Hráče je moţné přeřazovat mezi druţstvy stejné věkové kategorie téhoţ klubu při dodrţení ustanovení 

čl. 21 SŘB. Mezi druţstvy klubu ve stejné soutěţi lze přeřadit hráče/čku v první polovině soutěţe 

kdykoliv, pokud v této polovině ještě nenastoupil ani jednou do hry, a jinak jen po ukončení první 

poloviny soutěţe, ale před začátkem poloviny druhé. Polovinou soutěţe se rozumí polovina základní 

části. Event. nadstavba je pokračování druhé poloviny soutěţe. 
 

1.10. Označení pendlování, hostování a výjimek. 

Všichni pendlové do druţstva musí být v zápise označeni velkým „P“. Hostující hráči do druţstva se 

označují velkým „H“ (hostování do stejné věkové kategorie) nebo „HM“ (hostování do vyšší věkové 

kategorie). Výjimky jsou pak označeny v zápise velkým „V“ a hráči/hráčky budou na soupisce 

zřetelně označeni zvýrazňovačem. Za označení odpovídá přítomný trenér druţstva. 

Na soupisce se hostující a pendlující hráči zapisují do určených rubrik s příslušným označením. 
 

1.11. Úhrady nákladů 

Druţstva startují v mistrovské soutěţi na vlastní náklady. Rozhodčí a komisaře (je-li delegován) hradí 

pořadatel utkání, rovněţ tak v případě finálových a kvalifikačních utkání. Byl-li vyţádán komisař, 

hradí náklady ţádající klub. 
 

1.12. Rozhodčí a komisaři 

1.12.1. Rozhodčí deleguje VV ČABR-SeČ, pomocné rozhodčí pak pořádající klub, který je plně 

zodpovědný za výkon jejich funkce. V případě, ţe neplní řádně svoje povinnosti ve funkci, můţe je 

první rozhodčí, který řídí toto utkání, dát vystřídat a nedostatky zaznamenat do zápisu. Náklady na 

rozhodčí platí vţdy pořadatel utkání, turnaje či kvalifikace, pokud STK nerozhodne jinak. 

1.12.2. Rozhodčí je povinen být v místě mistrovského utkání nejpozději 30 minut před stanoveným 

začátkem. Při nesplnění této povinnosti můţe pořádající klub podat stíţnost k předsedovi VV ČABR-

SeČ. 

1.12.3.. Rozhodčí jsou povinni před zahájením utkání provést řádnou kontrolu soupisek a pod 

názvem druţstva v zápise o utkání překontrolovat kód soupisky. Po skončení utkání provedou 

rozhodčí do zápisu záznam o všech zjištěných nedostatcích, udělených technických a 

diskvalifikačních chybách, které byly v utkání uděleny, včetně důvodu, proč byly tyto chyby 

uděleny.  

Je-li na v zápise o utkání zapsán trenér/asistent neuvedený na soupisce, či trenér/asistent s 

neplatnou licencí nebo bez licence předepsané pro danou soutěţ, poznamenají rozhodčí tuto 

skutečnost vţdy do zápisu o utkání.  

1.12.4.  V souladu s DŘB je kaţdá diskvalifikace (včetně té, která je kvalifikovaná rozhodčími 

jako „dostatečný trest“), projednávána v DK ČBF-OSČ. Rozhodčí je proto povinen o kaţdé 

udělené DCH informovat disciplinární komisi. Své vyjádření zasílají v první pracovní den po 

odehrání utkání oba rozhodčí na mailovou adresu předsedy DK (pedro.ul@seznam.cz). 
 

1.12.5. Klub můţe před zahájením soutěţí uplatnit, nejpozději do 10.9.2020, veto maximálně 

na dva rozhodčí. Veto zašle písemnou formou na mailovou adresu předsedy VV ČABR-OSČ 

a sekretáři ČBF-OSČ. Za vetování rozhodčích je stanoven poplatek 250 Kč/1 rozhodčí. Takto 

vetovaní rozhodčí nebudou po celou sezónu 2020/2021 delegováni k řízení zápasů 

klubu/druţstva, pokud klub veto stejným postupem nezruší. Změna vetovaných rozhodčích 
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není přípustná. Klub můţe po tomto datu a v průběhu soutěţí následně vetovat dva rozhodčí 

za poplatek 1.000,- Kč za kaţdého rozhodčího. 

1.12.6. Klub můţe poţádat předsedu VV ČABR-OSČ o změnu delegace rozhodčích na 

libovolné utkání po vydání delegace rozhodčích. Ţádosti bude vyhověno za předpokladu, ţe 

bude doručena nejpozději 48 hodin před hracím termínem utkání společně s řádným 

odůvodněním ţádosti a s přiloţeným dokladem o úhradě správního poplatku. Správní 

poplatek za výměnu jednoho rozhodčího na jeden termín činí 500,- Kč.  

1.12.7. Klub můţe bezplatně poţádat o delegaci komisaře k mistrovskému utkání, ale musí 

tak učinit do 15-ti dnů před hracím termínem na adresu předsedy VV ČABRu-OSČ. Za tuto 

činnost náleţí komisaři odměna 300,- Kč za kaţdé utkání + cestovné a stravné dle směrnic. 
 

1.13. Hlášení utkání     

Organizační pracovník klubu vyhledá na stránkách http://sec.cbf.cz/  příslušné utkání 

druţstva (u NRL na www.cbf.cz) a nejpozději 14 dní před hracím termínem vyplní 

protokol o hlášení utkání – to znamená, ţe zadá datum, čas a hrací plochu. Neplnění této 

povinnosti bude pokutováno. 

Po potvrzení údajů řídícím orgánem, je zápis zveřejněn na webových stránkách. Jakoukoliv 

změnu v hlášení utkání v době kratší neţ 14 dní před hracím termínem lze provést pouze 

prostřednictvím STK na základě odůvodněné ţádosti. U turnajového herního systému můţe 

v Lerisu pořadatel zadat pouze utkání, kde je jeho druţstvu nalosované jako „A“. Další utkání  

jsou kluby povinny hlásit předsedovi STK, který hlášenku do systému zadá, a to e-mailem na 

el. adresu: pedro.ul@seznam.cz, případně SMS na mobilní telefon 776 603 467. Rovněţ tak u 

utkání pokud volí sobotu u SLM nebo neděli u soutěţí miniţactva. 

Kaţdý klub si můţe jiţ před zahájením soutěţe nahlásit stálé začátky zápasů včetně místa 

konání, a to pro všechny své týmy v jednotlivých soutěţích.  Takto stanovený začátek má 

pořádající klub právo změnit při dodrţení ustanovení SŘB a tohoto Rozpisu (mj. nejpozději 

14 dnů před stanoveným termínem utkání). 

 Delegační pracovník ČABR-OSČ nejméně 10 dní před hracím termínem provede delegaci 

rozhodčích na příslušná utkání v daném hracím termínu a provede uvolnění delegací, které 

budou, spolu s hlášenkou, systémem automaticky odeslány všem zúčastněným, tz. klubům, 

rozhodčím a vedoucímu soutěţe, na jejich e-mailové adresy.  

Změna jiţ nahlášeného utkání v době kratší neţ 5 dní před zahájením je moţná jen se 

souhlasem soupeře nebo rozhodnutím řídícího orgánu. 
 

1.15. Povinnosti pořadatele 

Zajistit regulérní hřiště a jeho řádné funkční vybavení nejpozději 45 min. před stanoveným 

začátkem utkání. 30 min. před začátkem utkání bude připraven k vyplnění zápis o utkání, 

který mají druţstva povinnost vyplnit min. 20 min. před stanoveným začátkem utkání a spolu 

se soupiskou předloţit rozhodčím ke kontrole.  

Před prvním utkáním sezóny je pořadatel povinen, umoţnit rozhodčím provést kontrolu hřiště, 

vč. kontroly veškeré povinné vybavenosti k zajištění utkání. Dále zajistit teplotu tělocvičně 

dle čl. 33 a  vše dle čl. 30 SŘB s výjimkou hlášení noclehů, které si kluby a rozhodčí 

objednají 10 dnů před termínem utkání u pořadatele. 
  

1.16. Titul 
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1.16.1. Vítězná druţstva všech kategorií získávají titul „Přeborník oblasti severní Čechy“ 

1.16.2. Vítěz Severočeské ligy muţů postupuje do II.ligy muţů ČBF. Druţstvo ţen startující 

v soutěţi jiné oblasti má právo přihlásit se o účast v kvalifikaci o II.ligu ţen ČBF a toto právo 

se vztahuje i na druţstva juniorek U19. Tato druţstva oznámí STK ČBF-SeČ nejpozději do 10 

dní po ukončení svých soutěţí, zda reflektují na tato práva. Pokud postupující druţstvo muţů 

či ţen nebude mít zájem o start v II. lize, uplatní se článek čl. 5 odst. b) SŘB. Nebude-li klub 

s právem postupu respektovat tento článek SŘB, ztrácí jeho druţstvo právo startu v kategorii 

muţů, či ţen v následující sezóně.  

2. Zvláštní ustanovení 
 

2.1. Soupisky  

2.1.1. Soupisky druţstev se vyhotovují elektronicky po přihlášení na http://sec.cbf.cz/ v sekci 

servis – pro družstva a jsou rovněţ elektronicky potvrzovány (netýká se kategorie U11). 

Veškeré změny na soupiskách se provádějí rovněţ elektronicky. Potvrzená soupiska je 

označena kódem, který je uveden do zápisu o utkání, pod názvem druţstva – viz čl. 1.6.  

Druţstva přípravné soutěţi miniţactva U11 a v soutěţi ţen startují druţstva jak na soupisku 

vytvořenou v systému LERIS, tak i na soupisku potvrzenou klubem a sekretariátem ČBF-

OSČ, na které můţe být zapsán libovolný počet hráčů/hráček, kteří nemusí být registrováni 

v databázi ČBF. Hráč/hráčka můţe být však uveden jen na soupisce jednoho klubu. 

2.1.2. Nejpozději 5 dnů před zahájením soutěţe zašle klub vygenerovanou soupisku řídícímu 

orgánu k potvrzení.  

2.1.3. Pokud chce klub zapsat na soupisku hráče/hráčku jiné věkové kategorie, neţ pro kterou 

je soutěţ vypsána, poţádá nejprve řídící orgán o udělení výjimky – viz příloha RS č. 8. 

2.1.4. Uvedením na soupisce klub garantuje odpovědnost za hráče a jeho zdravotní 

způsobilost. O zdravotní způsobilosti hráčů/hráček vede klub evidenci.  
 

2.2. Hrací dny, začátky utkání, čekací doba 

Hracími dny v soutěţích muţů jsou pátek a sobota, se souhlasem soupeře i neděle 

navazující na hrací dny.  V soutěţích mládeţe jsou hrací dny sobota a neděle.  

Pořadatel je povinen respektovat SŘB čl. 25 a stanovit začátek utkání s ohledem na 

soupeřovu moţnost pouţít veřejný dopravní prostředek, či dojezdovou vzdálenost do místa 

utkání. 

Při utkáních hraných formou dvojzápasů nebo turnajů musí být mezi zápasy stejného 

druţstva přestávka nejméně 60 minut. Nedohodnou-li se druţstva jinak, musí pořadatel toto 

ustanovení respektovat. 

Pro mistrovská utkání jsou stanoveny začátky utkání následovně:  

všední den 17.00 až 20.00 hodin  

sobota 9.00 až 20.00 hodin (u mládeže do U15 do 18:00 hodin, u U17 a U19 do 19:00 

hodin) 

neděle 9.00 až 16.00 hodin 

Začátek utkání v jiné časové poloze, či při změně hracího termínu, může pořadatel stanovit 

pouze se souhlasem soupeře ev. řídícího orgánu. 

Čekací doba se řídí ust. SŘB čl. 25 odst. 5, 6, 7, 8, 9 a 10. 
 

2.3. Zápisy o utkání 

Pro soutěţe dospělých i mládeţe se pouţívají zápisy podle Pravidel basketbalu platných od 1. 

10. 2014 formátu A4 v české verzi. V kategoriích ţactva a miniţactva se pouţívají zápisy o 

utkání v minibasketbalu s moţností zapsání 15-ti hráčů/ček. První a třetí období zaznamená 
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zapisovatel červenou barvou a druhé a čtvrté období barvou odlišnou. První kopie zápisu 

náleţí hostujícímu druţstvu, druhá kopie pak druţstvu domácích. 

Pořadatel je povinen naskenovaný originál zápisu vloţit do informačního systému ČBF (dále 

jen IS) nejpozději první pracovní den po utkání následujícím způsobem: Zápis barevně 

naskenujte a uloţte do svého adresáře v PC. Zápis ukládejte výhradně ve formátu pdf 

(neukládat ve formátu jpg, jpeg, tiff). Zápis o utkání musí být naskenován celý (včetně názvů 

týmů v záhlaví a řádku pro protest a vítězného týmu dole), není přípustné, aby měl scan 

zápisu o utkání ohnuté rohy. V případě, ţe bude v zápise uveden jakýkoliv text na zadní 

straně, naskenujte ho téţ a uloţte do svého adresáře jako dvoustránkový dokument (do IS není 

moţné vkládat jednotlivé stránky, ale pouze celý i vícestránkový dokument). Po zadání 

výsledku v IS na téţe stránce je kolonka „Vloţení souboru zápisu“. V „Adrese“ vyberte 

předem naskenovaný zápis o utkání a tlačítkem vpravo „Uloţit“ jej uloţte. V případě, ţe bude 

naskenovaný zápis v nevyhovující kvalitě, budete vyzváni řídícím orgánem soutěţe k opravě. 

Postup je stejný, pouze u kolonky „Vloţení souboru zápisu“ je vpravo „Změnit“. Po kliknutí 

sem je postup shodný jako výše. Neplnění této povinnosti bude pokutováno. 

Pořadatel je povinen uchovat originál zápisu po dobu dvou následujících sezón.   

Tiskopisy zápisů o utkání lze objednat na adrese: BASKET SPORT, s.r.o. -  p. Tomáš Hlobil 

- tel. 731 188 690, e-mail: basketsport@tiscali.cz nebo u firmy Obchodní sluţby, MUDr. 

Marta Jakobová, Erbenova 664, 738 01  Frýdek-Místek, tel. se záznamníkem 558 435 037. 

Tiskopisy lze zakoupit také na sekretariátu ČBF v Praze a DP ČBF ve Strakonicích. 
 

2.4. Členské poplatky a kauce 

Poplatky a klubové kauce řeší „Podmínky pro zařazení druţstev do soutěţí řízených STK 

ČBF-OSČ“  a příloha RS č. 1. (viz web. Dokumenty). 
 

2.5. Hlášení výsledků 

Pořadatel utkání (organizační pracovník týmu, klubu) do 48 hodin po odehrání zápasu 

provede na  http://www.sec.cbf.cz/ (u NRL na www.cbf.cz ) zápis výsledku do příslušného 

protokolu o utkání. Neplnění této povinnosti bude pokutováno. Podle zápisu o utkání 

vloţeného do systému LERIS, provede předseda STK kontrolu záznamu, zda je protokol 

utkání řádně vyplněn a v případě, ţe tomu tak nebude, provede opravu, či doplnění výsledku 

z vloţeného zápisu a platnost výsledku potvrdí. U turnajového herního systému je zapsání 

výsledku a vloţení zápisu do systému LERIS povinností týmu, který je na zápise veden jako 

druţstvo A. 

2.5.1. Hodnocení rozhodčích  

Provádí druţstva ve všech utkáních řízených STK ČBF-OSČ. Hodnocení se provede tak, ţe 

rozhodčí se hodnotí známkou 1 aţ 4 (1 - výborní, 2 - dobří bez problémů, 3 - s častějšími 

neúmyslnými chybami, nestačí na vypjaté zápasy, 4 - nestačí na řízení soutěţí ČBF-OSČ a 

NRL) s moţností vyuţití půlbodu (1,5 - 2,5 - 3,5) jednotlivě za kaţdý zápas, který rozhodčí 

druţstvu v příslušném období řídil. Do tří dnů po odehrání utkání odešle druţstvo hodnocení 

rozhodčích elektronickou poštou po přihlášení v sekci „Přihlášení do systému“ na 

http://sec.cbf.cz/, u NRL v systému ČBF. 

Nesplnění povinnosti odeslání hodnocení rozhodčích ve stanoveném termínu bude pokuto-

váno částkou dle sazebníku pokut. 
 

2.6. Organizační pracovník 
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Na přihlášce do soutěţí uvedl klub osobu, která bude tuto funkci vykonávat, včetně jeho 

kontaktní adresy, která je rovněţ doručovací adresou klubu. Pro komunikaci s kluby, 

rozhodčími, STK nebo OV je klub povinen zajistit denní sledování své e-mailové pošty. 

 V případě jakékoliv změny v osobě organizačního pracovníka, jeho adresy (včetně 

elektronické) či jeho telefonického spojení, je povinností klubu to oznámit neprodleně všem 

klubům, STK, OV. 
 

2.7. Změna termínu rozlosování a pořadatelství 

2.7.1a. Dle SŘB čl. 22 a tohoto postupu: O změnu řádného hracího termínu nebo 

pořadatelství ţádá klub soupeře min. 25 dní předem. Změnu schvaluje STK ČBF-SeČ, na 

základě ţádosti druţstva, která musí být společně s vyjádřením soupeře, kterého se přeloţení 

týká, zaslána předsedovi STK ČBF-SeČ nejpozději 20 dní před termínem utkání a musí být 

řádně odůvodněna. Případný nesouhlas s navrhovanou změnou musí oslovený soupeř odeslat 

písemně do 5-ti dnů ode dne obdrţení ţádosti ţadateli a řídícímu orgánu (spolu 

s odůvodněním a svým návrhem nových termínů). Na pozdější námitky jiţ nemusí být brán 

zřetel a o poţadované změně rozhodne řídící orgán. O schválené změně hracího termínu 

informuje delegačního pracovníka ČABR-OSČ předseda STK ČBF-OSČ a poţádá jej o 

náhradní delegaci.  

2.7.1b. Utkání, mládeţnických soutěţí, která jsou nalosována na hrací termín 30.-31. ledna 

2021 (19. kolo) mohou být přeloţena, po vzájemné dohodě klubů a sehrána do 14. února 

2021, bez poplatku za přeloţení utkání. Termín podání ţádosti a stanovení podmínek pro 

určení náhradních termínů se řídí čl. 2.7.1a. a při nedodrţení stanovených termínů budou 

ţádosti zpoplatněny podle sazebníku (příloha RS č. 1).    

2.7.2. Ţádost o změnu termínu je zpoplatněna dle sazebníku poplatků, viz. příloha RS č. 1, 

kterou sekretář u klubů severočeské oblasti odečte z klubové kauce po zveřejnění ve 

zpravodaji STK ČBF-OSČ.  

Druţstva Nadregionálních lig, které nejsou členy ČBF-OSČ a které startují v Nadregionálních 

soutěţích řízených severočeskou oblastí, posílají spolu s ţádostí o změnu termínu i poplatek 

stanovený v příloze RS č.1. Při nesplnění této povinnosti nebude ţádost projednávána.  

2.7.3. Poplatek za změnu termínu neplatí pro mládeţ v době jarních prázdnin – pokud o 

změnu termínu z důvodu jarních prázdnin klub poţádá 30 dnů před stanoveným termínem.           

2.7.4. Pokud není moţno sehrát utkání v řádném termínu, kdy zpravidla nemohlo být 

postupováno dle článku 2.7.1. (havarijní stav hrací plochy, závada na technickém zařízení 

apod.), můţe být přeloţeno jen v případech, kdy se druţstva na novém termínu dohodnou. 

Dohodu o náhradním termínu sdělí druţstva řídícímu orgánu nejpozději do 5-ti dnů ode dne, 

kdy mělo být utkání sehráno, iniciátor změny uhradí poplatek za přeloţení utkání dle bodu 

2.7.2. Řídící orgán takovou dohodu schválí za předpokladu, ţe nedojde k ohroţení 

regulérnosti soutěţe.  

Odpovědnost za dohodu je plně na straně klubu, z jehoţ viny se utkání nesehrálo.  

Nedojde-li k dohodě klubů a jsou-li splněny podmínky čl. 23 odst. 1 či 2 SŘB, rozhodne o 

event. náhradním termínu řídící orgán. V takovém případě můţe být náhradní termín stanoven 

i na pracovní den.   

Klub, na jehoţ straně je překáţka k sehrání utkání je povinen neprodleně informovat o 

nemoţnosti odehrát utkání řídící orgán, soupeře, delegované rozhodčí a delegačního 

pracovníka ČABR-OSČ.  



2.7.5. Utkání ve dvojicích (druţstev se stejným losovacím číslem) mohou být předehrána bez 

schválení řídícího orgánu výlučně v průběhu týdne, ve kterém se nachází stanovený termín, a 

to na základě písemné dohody obou klubů, o které pořadatel min. 15 dnů předem informuje 

řídící orgán a delegačního pracovníka ČABR-OSČ. 

2.7.6. Utkání hraná mimo termín rozlosování musí být vždy předehrána (výjimka čl. 

2.7.1b.) .  
 

2.8. Postup při náhradním měření 24 vteřin 

V případě, ţe během utkání nastane porucha světelného zařízení na měření 24 vteřin, musí 

pořadatel pouţít náhradní měření stopkami. Měřič je potom povinen hlásit 15 a 20 vteřin a po 

uplynutí 24 vteřin zapískat na píšťalku. Obdobně se postupuje při měření 14-ti vteřin. V 

případě, ţe nastane přerušení, je povinností měřiče nahlas oznámit, kolik vteřin zbývá do 

konce limitu. Takto vedené měření jsou rozhodčí povinni zaznamenat do zápisu. Klub musí 

provést opravu co nejdříve, nejpozději však do dalšího hracího termínu.  

2.9. Výplata náležitostí 

2.9.1. Odměny rozhodčích 

Muţi – severočeská liga..…………….....  600,- Kč 

Muţi – oblastní soutěţ  ………………… 500,- Kč 

NRL dorost  ……………….………….... 400,- Kč 

NRL ţactvo  ……………….………….... 300,- Kč 

OP minţactva (všechny soutěţe) …….....  250,- Kč 

přípravné turnaje miniţactva U11 …......   200,- Kč 

kvalifikace o NF U11  ...........................    250,- Kč 

Řídí-li utkání pouze jeden rozhodčí, má nárok na zvýšenou odměnu o 50%. U utkání hraných 

ve všední den (nevztahuje se na hrací termíny utkání SLM hraná v pátek) mají rozhodčí nárok 

na jednorázový příplatek na zápas/dvojzápas ve výši 100,- Kč. Tento příplatek se nevyplácí 

rozhodčím z místa bydliště a u utkání nadregionální ligy.  

Odměny a náhrady rozhodčích a komisařů nejsou plátcem zdaňovány.  
 

2.9.2. Stravné:   

Stravné se vyplácí pouze v případě, ţe doba odjezdu a opětovného příjezdu do místa bydliště 

rozhodčího převyšuje 5 hodin. 

5-12 hodin………… 87,- Kč   

12-18 hodin……….. 131,- Kč 

déle neţ 18 hodin….206,- Kč.  

Sazby stravného se řídí zákoníkem práce platným v den cesty. Kaţdá změna toho zákona 

v průběhu sezóny má přednost před ustanovením RS. V době vydání rozpisu byly platné výše 

uvedené částky.  

2.9.3. Cestovné za veřejný dopravní prostředek (vlak, bus, MHD) se proplácí na základě 

předloţených jízdních dokladů. Jede-li rozhodčí k utkání autem, náleţí mu náhrada 3,50 

Kč/km. Jsou-li delegováni dva rozhodčí z jednoho místa nebo z míst leţící nácestně do místa 

konání utkání, náleţí cestovné autem jen jednomu z nich. V takovém případě přísluší řidiči 

vozidla náhrada ve výši 4,- Kč/km, z místa odkud jedou společně. Za místa leţící nácestně se 

povaţují takové případy, kdy pouţitím společného vozidla oběma rozhodčími je pro plátce 



výhodnější neţ náhrada za dvě auta. V případě pouţití vlastního auta v místě bydliště přísluší 

rozhodčímu vţdy náhrada ve výši platného tarifu MHD. 

2.9.4. Odměny a náhrady rozhodčích nejsou klubem zdaňovány. 

2.9.5. Pokud rozhodčí nemá předepsaný úbor (předepsané tričko, černé kalhoty, černé boty), 

má právo pořadatel nevyplatit rozhodčímu odměnu řízení za utkání (netýká se cestovného a 

stravného) a musí podat stíţnost k předsedovi VV ČABRu-OSČ, který ve věci rozhodne. 

Výjimku tvoří náhradní rozhodčí, kteří byli za nepřítomné rozhodčí vybráni k řízení utkání. 
 

2.10. Postihy za TCH a DCH 

2.10.1. 

TCH hráče či hráčky:                                  150,- Kč 

TCH trenéra, asistenta nebo lavičky:           200,- Kč 

DCH hráče či hráčky:                                  250,- Kč 

DCH trenéra, asistenta nebo náhradníků:    300,- Kč 

2.10.2. Disciplinární komise ČBF-OSČ projednává všechny udělené DCH. Vede evidenci 

trestaných hráčů a můţe rozhodnout i o následném trestu dle § 47 odst. 2 DŘ. Za projednání 

disciplinárního provinění je provinilci stanovena náhrada nákladů dle DŘ. 

2.10.3. Je-li hráč vyloučen ze hry či dopustí-li se závaţného provinění před nebo po utkání a 

poţádá-li rozhodčí v zápise o utkání o zahájení disciplinárního řízení, má provinilec do 

rozhodnutí disciplinárního orgánu zastavenou závodní činnosti. Stejně tak se toto ustanovení 

týká trenérů a funkcionářů klubu. Kluby se k věci mohou vyjádřit do 3 dnů po udělení DCH, a 

to písemně na mailovou adresu předsedy DK /pedro.ul@seznam.cz/ a  následně DK rozhodne. 

2.10.4. Za druhé a kaţdé další vyloučení v jednom hracím období kvalifikované jako 

dostatečný trest je okamţitě uplatněn zákaz závodní činnosti nebo zákaz výkonu funkce dle 

Přehledu nejběţnějších provinění a trestů zvláštní části DŘ písm. A odst. 2 a písm. C odst. 2.  
 

2.11. Pokuty za provinění družstev a klubů a poplatky dle RS 

2.11.1.  Pokuty za neplnění nařízení STK, OV, porušování SŘB, Pravidel, Podmínek pro 

zařazení do soutěţí a Rozpisu soutěţe, vč. příslušných poplatků budou uplatňovány dle 

Sazebníku poplatků, který je přílohou č.1. Přestupky neuvedené v příloze č. 1 budou 

posuzovány podle čl. 39 SŘB. 

2.11.2. Pokuty a případné poplatky, které udělí STK nebo OV do 500,- Kč se odečítají z 

klubové kauce, disponuje-li tato dostatečnými prostředky. V případě, ţe je kauce vyčerpána, 

musí jí klub doplatit částkou, kterou určí STK. Pokud tak klub neučiní, vydá STK rozhodnutí, 

ve kterém bude stanoven rovněţ způsob a termín platby. Při nesplnění uloţené povinnosti 

bude postupováno dle ust. čl. 32 odst. 2 SŘB. Klubové kauce se netýkají klubů v soutěţi 

NRL, které nejsou členy ČBF-OSČ a jejichţ druţstva startují v Nadregionálních soutěţích 

řízených severočeskou oblastí.  

Tyto kluby jsou povinny uhradit příslušnou částku do 5ti dnů ode dne uloţení řídícím 

orgánem a u ţádosti o změnu hracího termínu musí klub současně s ţádostí zaslat i stanovený 

poplatek na účet ČBF-OSČ, jinak nebude jeho ţádost projednávána.   

2.11.3. Veškeré námitky, či odvolání řeší čl. 2.15. 

2.12. Start zahraničních hráčů 

Dle směrnice ČBF pro start zahraničních hráčů.   
 

2.13. Soutěže minižactva 
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2.13.1. Soutěţe miniţactva se hrají podle Pravidel pro minibasketbal vydaná ČAMB dne 

30.5.2017. Pokud některý z týmů nemá k dispozici 10 hráčů a střídání neprobíhá v souladu 

s čl. 5.1. Pravidel minibasketbalu, není to důvodem k nesehrání utkání. Rozhodčí poznamená 

tuto skutečnost do zápisu o utkání a o herních důsledcích rozhodne řídící orgán.   

Organizace soutěţí a účasti na přeboru NF, či na „Festivalu minibasketbalu“ řeší „Vyhlášení 

soutěţí pro sezónu 2020/2021“ (viz web. Dokumenty). 

Druţstva kategorie nejmladšího miniţactva U11 startují jak na soupisku vytvořenou 

v systému LERIS, tak i na soupisku potvrzenou klubem a sekretariátem ČBF-OSČ – viz. čl. 

2.1.1. Ve vyhlášených kvalifikacích o účast v NF startují pak druţstva plně dle příslušných 

ustanovení SŘB a Licenčního řádu. 

Právo postupu do NF mají pouze týmy, které odehrály všechna utkání kvalifikace plně podle 

pravidel minibasketbalu.   

Soutěţe kategorie „přípravky U10“ se budou hrát podle zvláštních pravidel, které řídící orgán 

vydá ve svém zpravodaji.   

Při utkáních smíšených druţstev nevyplývá pořadateli povinnost zajistit soupeři dvě šatny, ani 

ţádné další povinnosti, spojené s problematikou startu smíšených druţstev v soutěţích OP. 

2.13.2. Kaţdá udělená TCH ve všech soutěţích miniţactva znamená vyloučení hráče/hráčky 

do konce utkání. Veškeré nedostatky a uloţené tresty musí rozhodčí zapsat do zápisu. 

2.13.3. Ve všech kategoriích miniţactva  jsou za stejnou mistrovskou soutěţ povaţovány 

všechny regionální soutěţe. V případě hostování můţe hráč/hráčka startovat pouze za 

druţstvo do kterého hostuje.  

 2.13.4. Start hráče/hráčky v kategoriích starších, mladších a nejmladších miniţáků/ček se 

povaţuje za start v jedné kategorii. V miniţactvu nelze při hostování uplatňovat SŘB článek 

20 odst. 4 písm. b). 

2.13.5. Pro účast v NF nejmladších mini vyhlásí STK ČBF-OSČ kvalifikace. O herním 

systému kvalifikací rozhodne řídící orgán do 31.12.2020. 

2.13.6. V kategoriích nejmladšího a mladšího miniţactva je povoleno hrát pouze na sníţené 

koše (260 cm), v případě "sjíţděcích" košů (nepředsazených) se čára TH posouvá 

automaticky o 80 cm blíţe ke koši. 
 

2.14. Vedení družstva v utkání 

2.14.1. Kaţdé druţstvo musí být vedeno v soutěţních utkáních kvalifikovaným trenérem nebo 

jeho asistentem, s platnou trenérskou licencí dle Trenérského řádu ČBF, který je uveden na 

soupisce druţstva. 

Povede-li druţstvo při utkání osoba neuvedená na soupisce nebo trenér bez příslušné licence, 

bude klubu vyměřena pokuta dle sazebníku poplatků a pokut (RS příloha č. 1), která bude 

týmům OP odečtena z klubové kauce a týmy z NRL ji uhradí na č.ú. ČBF-OSČ.    

2.14.2. Doprovod mládeţnických druţstev (SŘB čl. 8 a čl. 9). U kaţdého mládeţnického 

druţstva musí být vţdy jako doprovod osoba starší 18-ti let. U kategorie U17 a U19 mohou 

být funkcí trenéra pověřeni i hráč/hráčka, kteří dovršili 18-ti let v den utkání.   Není-li při 

zahájení utkání mládeţe zajištěno vedení druţstva trenérem nebo jinou zletilou osobou, utkání 

se neuskuteční se všemi hracími důsledky. Pokud v utkání mládeţnických soutěţí je trenérovi 

udělena diskvalifikující chyba a druţstvo nemá na lavičce ţádnou další dospělou osobu, viz 

výše, rozhodčí zápas ukončí se všemi hracími důsledky pro toto druţstvo.  
 



2.15. Projednávání námitkového a odvolacího řízení 

2.15.1. Provádí se dle SŘB čl. 40 a 41 a tohoto RS, se všemi náleţitostmi. Výjimku tvoří 

pouze jeho projednávání, které se uskuteční vţdy na následné schůzi STK nebo OV, 

vzhledem k nákladům souvisejících s projednáváním. V případě udělování sankcí 

vyplývajících z RS postupuje STK v tak zvaném zkráceném řízení, nemá-li pochyb, ţe k 

pochybení ze strany klubu došlo. Je-li klub však přesvědčen o opaku či je-li jiného názoru, 

podá do 15 dnů od doručení zpravodaje nebo zápisu ze schůze STK „nesouhlas“ s uloţenou 

sankcí u předsedy STK (a na vědomí sekretáři). Na nejbliţší schůzi STK projedná 

„nesouhlas“ a shledá-li jej oprávněným, uloţenou sankci zruší a sekretář na její pokyn uvede 

klubovou kauci do „původního stavu“. V případě setrvání na svém původním verdiktu vydá 

STK rozhodnutí, proti kterému má klub moţnost řádného opravného prostředku dle ust. čl. 41 

SŘB.  

2.15.2. Proti rozhodnutí STK lze podat odvolání k  Dozorčí radě ČBF-0SČ prostřednictvím 

STK, která toto rozhodnutí vydala. STK můţe napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, pokud 

tím plně vyhoví odvolateli. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.  

2.15.3. Neshledá-li STK důvody pro vyhovění odvolání, předá jej spolu se svým stanoviskem 

bezodkladně odvolacímu orgánu. 
 

2.16. Poplatky za provinění družstev a klubů 

Poplatky za neplnění nařízení STK, OV, porušování SŘB, pravidel, Podmínek pro zařazení do 

soutěţí a Rozpisu soutěţe budou uplatňovány dle sazebníku poplatků, který je přílohou č.1. 

Přestupky neuvedené v příloze č. 1 budou posuzovány podle čl. 39 SŘB 
 

3. Závěrečná ustanovení 

Řídící orgán si vyhrazuje právo změn a doplňků, které včas oznámí všem klubům. Výklad 

Rozpisu soutěţí a všech jeho příloh přísluší řídícímu orgánu. Veškeré dotazy, stíţnosti a 

připomínky musí být prováděny písemnou formou, opatřeny razítkem a podpisem statutárního 

orgánu klubu. 

 

V Ústí n.L. dne   30.6.2020 

 

 

za OV ČBF-OSČ: Jan Šotnar                                                      za STK ČBF-OSČ: Jan Šedivý 

 


