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Výjimky v soutěžích řízených ČBF-SeČ 

V Nadregionálních ligách žáků U15, žákyň U15, kadetek U17 a juniorek U19 
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 zapsáni 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!  

2. 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 této výjimky je, aby si zahráli v dostatečné míře ti, 

kteří dostávají málo minut v ligových soutěžích. Výjimka nesmí být trenéry zneužívána.  

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

není.  

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

postup do vyšší fáze soutěže (liga U15).  
  

Pro kategorii U15 platí výjimky 1., 2. 3. Pro kategorii U17 platí výjimky 1. a 2. Pro 

kategorii U19 platí výjimka 2.   

O udělení výjimky budou informovány všechny kluby, jejichž týmy startují ve stejné 

soutěži. 

 

V Oblastních přeborech ČBF-SeČ může klub požádat řídící orgán o udělení výjimky 

na zařazení do družstva pro 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 a výkonnostně nepřevyšují úroveň družstva. Klub rovněž může 

požádat o výjimku i pro družstvo mix v kategoriích U12 a U13. Hráči/hráčky, kterým bude 

udělena výjimka, budou na soupisce zřetelně označeni zvýrazňovačem, v zápise o utkání 

budou označeni „V“ a během utkání mohou být na hřišti max. 2 z nich. Pokud se během 

utkání zjistí, že na hřišti je více, než je povolený počet hráčů s výjimkou, bude na to nahlíženo 

jako na nesprávné střídání a trenérovi bude udělena technická chyba. Vzhledem k tomu, že 

utkání družstva s výjimkami je utkáním mimo of. soutěž OP může být na hřišti i větší, než je 

stanovený počet výjimek, pokud se trenéři před utkáním takto dohodnou a informují rozhodčí 

a zapisovatele. Důvodem je snaha řídícího orgánu vytvořit podmínky pro setrvání co 

největšího počtu dětí u basketbalu a začátečníkům umožnit výkonnostní růst. 

STK bude každou žádost o výjimku posuzovat individuálně a to i nad rámec výše 

uvedených kritérií a upozorňuje kluby, že „výjimky“ bude průběžně sledovat (ze zápisu o 

utkání a dotazem u rozhodčích či trenérů soupeře) a dojde-li k závěru, že výkonnost těchto 

hráčů/hráček přerůstá výkonnostní rámec družstva, může být výjimka bez prodlení zrušena. 

O udělení výjimky budou informovány všechny kluby, jejichž týmy startují ve stejné 

soutěži. 

Smíšená družstva (mix) jsou povolena pouze v kategorii U11. U starších kategorií 

musí klub požádat o udělení výjimky – viz výše.  

 

  


