R O Z P I S S O U T Ě Ž Í 2013 / 2014
Výbor oblasti střední Morava
uveden samostatně na internetových stránkách http://olo.cbf.cz (odkaz „Kontakt“)

Kontaktní adresy oblasti střední Morava a platební styk pro kluby :

Česká basketbalová federace ,oblast střední Morava
Bořivojova 235/1
779 00 Olomouc
Telefon :
E-mail :
IČO / ČBF /
Bankovní spojení : č.ú.
Konstantní symbol pro platby
Variabilní symbol : osmimístný
03 (basketbal)
01
02
03
04
41
05
06
07
61

728 025 696 , 737 638 638
basketbal.olomoucky.kraj@seznam.cz
227 097 20
č.u.203 285 835 /0600 , GE Money Bank,a.s.
558
xxxx (čtyřmístný kód klubu u ČBF) xx (kód
... startovné do soutěží včetně kvalifikací
... pokuta za nedodržení řádů
... poplatky za disciplinární řízení
... poplatky za školení trenérů
... licenční poplatky
... poplatky za námitkové a odvolací řízení
... licenční poplatky rozhodčích
... poplatek za změnu delegace rozhodčího
... poplatky za školení rozhodčích

platby)

Veškeré platby (za námitky, odvolání, disciplinární řízení aj.) musí klub hradit složenkou nebo
bankovním příkazem, které přikládá v kopii k podání.
Při platbách musí být dodržena bezpodmínečně tato zásada, v případě neprokazatelnosti platby
bude posuzováno jako nesplnění povinnosti, se všemi důsledky plynoucími z důvodu platby.
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Seznam přidělených čísel klubům ČBF v soutěžích oblasti střední Morava pro platební styk
číslo
klubu

7038
7059
7076
8011
8012
8013
8014
8017
8020
8023
8024
8028
8031
8038
8041

číslo
klubu

klub
PROTON ZLÍN
TJ SPARTAK UHERSKÝ BROD
SLAVIA MBA KROMĚŘÍŽ
BK LIPNÍK
BK NH OSTRAVA o.s.
BK OLOMOUC
BK OPAVA
BK SNAKES OSTRAVA
SBK VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
TJ POSTŘELMOV
OSK OLOMOUC
SK UP OLOMOUC
TJ SOKOL KARVINÁ
TJ HLUČÍN
TJ LOKOMOTIVA KRNOV

8043
8045
8046
8047
8053
8055
8066
8071
8073
8084
8088
8095
8097
8099
8103
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klub
TJ MEZ MOHELNICE
TJ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
SIGMA HRANICE
TJ SLAVOJ BRUNTÁL
TJ ŠUMPERK
BK PŘÍBOR
SBŠ OSTRAVA
TJ OP PROSTĚJOV
TBS PŘEROV
BK PROSTĚJOV
BJB VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
BASKET OSTRAVA
SK BRUNTÁL
KK VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
ORLI PROSTĚJOV

Rozpis soutěží
řízených Hrací komisí ČBF oblasti střední Morava
sezóna 2013 / 2014
XIII. ročník
Přebory oblasti
oblasti střední Morava,
včetně společných soutěží s oblastí severní Moravy
1.
1.1.

Všeobecná ustanovení
Řízení soutěží
Soutěže řídí Hrací komise / dále HK– řídící orgán / oblasti ČBF střední Morava / dále ČBF StM /.
Adresa pro korespondenci:
ČBF Střední Morava,
Bořivojova 235/1
779 00 Olomouc
E-mail :
basketbal.olomoucky.kraj@seznam.cz

1.2.

Předpis
Hraje se podle Pravidel basketbalu, platných pro od 1.10.2010 (oficiální výklady viz,
http://cabr.cbf.cz/rady-a-pravidla/pravidla-zmeny-a-vyklady.html)
sportovně
technických
dokumentů uvedených v čl. 10 Soutěžního řádu /dále jen „SŘB“ /, podle Pravidel pro
minibasketbal platných od 1.9.2012 a dle směrnic tohoto rozpisu a jeho příloh s následujícími
odchylkami :
- v jednom utkání může nastoupit max. 12 hráčů / hráček, v kategoriích minibasketbalu U 13, U12,
U11 max. 15 hráčů / hráček
- k utkáním U13, U12, U 11 jsou povinna nastoupit a utkání sehrát obě družstva, i když počet hráčů,
byť jednoho z družstev, je nižší než 10 hráčů (viz výklad pravidel minibasketbalu Nejčastěji
kladené otázky: „nesmí být ovšem porušeno pravidlo, že žádný hráč nebo hráčka nesmějí
nastoupit více než ve dvou čtvrtinách hry, nemá-li družstvo v kategorii minižactva v některém
období dostatečný počet hráčů ke splnění předchozí podmínky o střídání, dohraje družstvo
příslušnou čtvrtinu hry s menším počtem hráčů. V některých čtvrtinách pak musí takovéto
družstvo hrát v menším počtu hráčů/hráček. Na začátku utkání však musí vždy nastoupit do hry 5
hráčů. Omezení ve střídání hráčů neplatí v prodloužení.“).
Sehraje-li se utkání s menším počtem hráčů/hráček rozhodčí tuto skutečnost poznamenají do
zápisu a o výsledku takového utkání rozhodne řídící orgán
- U15 a U14 se hraje dle pravidel kategorie U 15
- U12 hraje první utkání dle pravidel basketbalu mini a druhé utkání dle pravidel 3x3 viz níže
- minimální rozměry hřiště jsou 22 x 11 m
- zápisy o utkání se vedou dle čl. 2.3 tohoto rozpisu
- start starších hráčů v nižší kategorii a start dívek v družstvech chlapců a opačně se řídí
schválenými výjimkami Valnou hromadou ČBF Ol.kraje (viz níže) – družstva startují bez nároku
z umístění, v případě povoleného startu (schváleného předem na soupisce HK) musí tito hráči /
hráčky být před zahájením utkání v Zápise o utkání napsáni odlišnou barvou a označeni
hvězdičkou před jménem. Za označení odpovídá trenér družstva a zapisovatel, kontroluje první
rozhodčí a nepřipustí ke hře hráče mimo schválených výjimek.
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- hřiště musí odpovídat pravidlům basketbalu a to v rozsahu, který určí řídící orgán v rozpisu
soutěže.Teplota vzduchu v tělocvičně, měřená ve středovém kruhu ve výši 1,5 m nad zemí, musí
činit 18°C. Pokud teplota vzduchu nedosáhne 15°C, utkání se neodehraje. Všechny případy, kdy
bude zjištěna teplota nižší než 18°C, budou řešeny řídícím orgánem soutěže.
- je povoleno pouze lajnování platné od 1.10.2012, vyjímky jsou povolené pouze na základě
předložené žádosti v přihlášce do soutěží
- podrobnou zprávu podle čl. 46.10 Pravidel basketbalu podává první rozhodčí jen na vyžádání HK.
V případech, kdy rozhodčí žádají o zahájení disciplinárního řízení, postupují oba rozhodčí podle
čl. 35, odst. 5, písm. b) SŘB.
1.2.1. Přílohy rozpisu (umístěné na internetových stránkách http://olo.cbf.cz)
Nedílnou součástí tohoto rozpisu jsou následující přílohy:
- adresář organizačních pracovníků družstev
(odkaz „Adresář klubů 2013/2014“)
- adresář rozhodčích
(odkaz „Adresář rozhodčích“)
- seznam schválených tělocvičen
(odkaz „Haly“)
- hrací systém soutěží a termínový kalendář
(odkaz „Dokumenty oblast StM“)
(odkaz „delegace rozhodčích“)
- delegace rozhodčích
- rozpis utkání
(odkaz „soutěže oblasti StM“)
- manuál pro obsluhu servis rozhraní družstev
(odkaz „manuály servis“)
- Vyhlášení mistrovských soutěží na sezónu 13/14 (odkaz „Dokumenty oblasti StM“)

Výjimky schválené pro sezónu 2013/2014:
• Výjimka 1/ - V kategoriích minižactva U 13, U12, U11 se povoluje každému družstvu uvést na
soupisce nejvýše 5 hráčů nebo hráček), starších nejvýše o jeden rok, než je věkové ohraničení
příslušné kategorie. Z nich mohou v každém utkání nastoupit / t.j. zasáhnout do hry / nejvýše tři
hráči / hráčky /
• Výjimka 2/ - Každému družstvu chlapců a dívek v kategoriích U 12 a U 11 se povoluje uvést
na soupisku vždy nejvýše 5 hráčů / hráček / opačného pohlaví, přičemž z nich mohou ke
každému utkání nastoupit / t.j. zasáhnout do hry / nejvýše tři hráči / hráčky /
• Výjimka 3/ - V ostatních soutěžích se povoluje každému družstvu uvést na soupisce nejvýše
4 hráčů nebo hráček, starších nejvýše o jeden rok, než je věkové ohraničení příslušné kategorie.
Z nich mohou v každém utkání nastoupit / t.j. zasáhnout do hry / nejvýše dva hráči / dvě hráčky /
•
•
•

Výjimka 4/ - Ženy - družstva Šumperk B a Zlín B - startují mimo soutěž, nelze dodržet
pravidlo o pendlování
Výjimka 5/ - U12 - družstvo OSK Olomouc nehraje 3 x 3, druhé utkání dle dohody
Výjimka 6/ - U13 - družstvo Mohelnice U 13 povolen start obou pohlaví stejného ročníku a
mladších

•
Všichni hráči nebo hráčky, kteří nastupují do zápasu podle výjimek 1, 2 nebo 3 musejí být
před zahájením utkání v Zápise o utkání napsáni odlišnou barvou a označeni hvězdičkou před
jménem.
• Výjimky 1 a 2 nelze u téhož družstva kombinovat.
• Družstva startující v soutěžích za použití výjimek startují bez nároku na postup do vyšší fáze
soutěže nebo do kvalifikací podle postupového klíče Rozpisu soutěží ČBF.

4

1.3.

Systém soutěží
Přebor muži
ŘÍDÍ OBLAST ČBF STŘEDNÍ MORAVA

dvoukolově každý s každým na podzim a na jaře,
DOMA – VENKU, vítěz postupuje do 2.ligy, hrací
den pátek

Přebor žen
ŘÍDÍ OBLAST ČBF STŘEDNÍ MORAVA

Společná soutěž, čtyřkolově každý s každým na
podzim a na jaře, DOMA – VENKU, vítěz
postupuje do soutěže přihlášených družstev s
právem postupu z jednotlivých oblastí

Přebor U - 17 + U 19 (kadeti a junioři)
ŘÍDÍ OBLAST ČBF STŘEDNI MORAVA

Společná soutěž oblastí střední a severní Moravy
(popř. jižní Moravy)
2 kolově – 2 utkání v jednom dni, DOMA –
VENKU, základní část odehrají oblasti samostatně,
následuje povinná finálová skupina návrh 1.-3. a 4.5. umístěných v jednotlivých oblastech, systém bude
dopracován v průběhu soutěže
Společná soutěž oblastí střední a severní Moravy
(popř. jižní Moravy), samostatně dívky a chlapci, 2
kolově – 2 utkání v jednom dni, DOMA –
VENKU, základní část odehrají oblasti samostatně,
následuje povinná finálová skupina návrh 1.-3. a
4.-6. umístěných v jednotlivých oblastech, systém
bude dopracován v průběhu soutěže

Přebor U - 15 a U - 14 (žáci a žákyně)

ŘÍDÍ OBLAST ČBF STŘEDNI MORAVA

společná soutěž chlapců a dívek oblasti střední
Moravy U – 13 , 2 kolově – 2 utkání v jednom dni,
DOMA – VENKU, Přeborník s nárokem na postup
do předkola MR

Přebor U – 13 (starších minižáků a minižákyň)
ŘÍDÍ OBLAST ČBF STŘEDNÍ MORAVA

společná soutěž chlapců a dívek oblasti střední
Moravy, 2 kolově – 1 utkání v jednom dni – 2.
utkání hra dle pravidel 3x3, DOMA – VENKU
DELEGOVÁN POUZE 1 ROZHODČÍ DRUHÉHO
ZAJIŠŤUJE DOMÁCÍ DRUŽSTVO VIZ BOD
1.9.1.

Přebor U 12 (mladších minižáků a mladších
minižaček)

ŘÍDÍ OBLAST ČBF STŘEDNÍ MORAVA
Přebor U 11 (nejmladších minižáků a nejmladších
minižaček)
ŘÍDÍ OBLAST ČBF STŘEDNÍ MORAVA
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společná soutěž chlapců a dívek oblasti střední
Moravy, 2 kolově – 2 utkání v jednom dni, DOMA
– VENKU
DELEGOVÁN
POUZE
1
ROZHODČÍ
DRUHÉHO ZAJIŠŤUJE DOMÁCÍ DRUŽSTVO
VIZ BOD 1.9.1.

1.4.

Hrací doba, míče, koše, dresy
Hrací doba je v kategoriích minižactva : 4 x 8 minut čistého času
Ve všech ostatních kategoriích :
4 x 10 minut čistého času
Hraje se výhradně s míči značky GALA nebo MOLTEN (jiná značka není povolena)
odpovídajícími pravidlům basketbalu. Soutěže mužů se hraje velikosti č. 7, soutěže žen a
žákyň U- 15 a U -14 se hrají s míčem velikosti č. 6, soutěže minižactva se hrají s míčem velikosti
č. 5.
Pořadatel utkání poskytne družstvu soupeře (v případě turnaje oběma družstvům) na rozcvičení
před utkáním a během přestávky nejméně tři vyhovující míče shodné značky s hracím míčem.
K utkání jsou povinni hráči a hráčky nastoupit v jednotných dresech s čísly :
4 až 19, 21 až 25, 31 až 35, 41 až 45, 51 až 55
Pro utkání mladšího a nejmladšího minižactva jsou předepsány koše o výšce obroučky 260 cm.
Pravidla 3x3 viz níže.

1.5.

Podmínky pro zařazení družstva v soutěži
Všechna družstva musí splňovat podmínky pro zařazení družstev do soutěže k jejichž plnění se
zavázala přihláškou do soutěže. Z neplnění podmínek vyplývají sankce uvedené ve Vyhlášení
mistrovských soutěží viz. čl.1.2.1. Přílohy - Vyhlášení mistrovských soutěží na sezónu 2013/2014
(odkaz „Dokumenty ČBF oblast střední Morava“)

1.6.
1.6.1.

Startují
Věkové kategorie
V jednotlivých kategoriích mohou k utkání nastoupit hráči/hráčky narození:
muži , ženy
31. 12. 1994 a starší
junioři – U19, juniorky – U19
1. 1. 1995 - 31. 12. 1996 včetně
kadeti – U17, kadetky – U17
1. 1. 1997 - 31. 12. 1998 včetně
starší žáci a žákyně – U 15
1. 1. 1999 - 31. 12. 2000 včetně
mladší žáci a žákyně – U14
1. 1. 2001 a mladší
starší minižactvo – U13
1. 1. 2001 a mladší
mladší minižactvo – U 12
1. 1. 2002 a mladší
nejmladší minižactvo - U 11
1. 1. 2003 a mladší
Každý hráč může startovat ve své a nejblíže vyšší věkové kategorii bez jakéhokoliv omezení vyjma
čl.18.2, kadeti a kadetky - U17 mohou při splnění ustanovení čl.18, odst. 2 SŘB (na základě
žádosti klubu doložené souhlasem lékaře a rodičů) startovat také v kategorii dospělých. Tato
skutečnost se nevyznačuje v licenčním průkazu hráče, ale musí být potvrzena řídícím orgánem na
soupisce družstva.
Pro tyto účely se souběžný start v kategorii U – 15 a U - 14 nebo souběžný start v družstvech
minibasketbalu U 13, U 12 a U 11 považuje za start v jedné kategorii. Každý hráč může v jednom
dni nastoupit za obě kategorie a to i v případě, že zápasy na sebe vzájemně navazují.
V kategoriích minižactva,U 13, U 12 a U 11, U14 a U15 je u sportovně vyspělých jedinců možné
postaršení, které provádí ČBF na základě žádosti klubu, souhlasu lékaře a souhlasu rodičů, a toto
postaršení vyznačí v licenci hráče. Postaršení potvrzuje na soupisce družstva řídící orgán. Hráč,
který byl postaršen, může startovat za družstva kategorie, do níž byl postaršen, a za družstva
nejbližší vyšší věkové kategorie než do které byl postaršen. Toto postaršení platí na jedno hrací
období a v jeho průběhu je nezrušitelné.
Podmínky startu ve vyšší věkové kategorii upravují čl. 3, odst. 2 (poslední věta) a čl. 18 SŘB.
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1.6.2.

Hostování
(1) Hostováním se rozumí start hráče či hráčky jednoho klubu za jedno družstvo jiného klubu.
Hostovat mohou hráči a hráčky, kterým je v první den hracího období, tj. 16.5.2013, 24 nebo méně
let.
(2) Hráč může hostovat z nižšího stupně soutěže do vyššího bez omezení, z vyššího stupně do
nižšího lze hostovat max. o dva stupně. Hráči a hráčky, kteří jsou uvedeni na soupiskách družstev
NBL či ŽBL a jsou v první den hracího období, tj. 16.5.2013, starší 22 let, mohou hostovat max. o 1
stupeň níže.
(3) Do družstva dospělých mohou mít povoleno hostování:
a) max. 3 hráči stejné věkové kategorie
b) max. 3 hráči věkové kategorie U19 a U17
(4) Do družstva mládeže mohou mít povoleno hostování:
a) ax. 3 hráči stejné věkové kategorie
b) max. 3 hráči nejbližší nižší věkové kategorie.
(5) Hostování dospělých zahraničních hráčů, pro jejichž start je vyžadována licence FIBA (tj. hráči
NBL, ŽBL a I. ligy), není dovoleno.
(6) Povolení hostování musí být vyznačeno v licenci hráče.
(7) Hráč, který hostuje do stejné mistrovské soutěže, jakou hraje jeho mateřské družstvo, může po
dobu hostování startovat v sezóně jen za družstvo, do kterého hostuje.
(8) Hostující hráč musí být uveden na zvláštním místě soupisky družstva, do něhož hostuje.
V mateřském družstvu je uveden mezi stálými hráči.
(9) Hostující hráč na zápise družstva, do něhož hostuje, musí být označen v zápise o utkání velkým
písmenem "H", "HM" (hostující hráč, hostující hráč z nižší věkové kategorie) v příslušné rubrice
zápisu. Za označení odpovídá trenér družstva.

1.6.3.
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.
1.6.4.
Podmínky startu v jedné věkové kategorii (pendlování)
(1) V každé věkové kategorii může hráč (hráčka) v mateřském klubu startovat za jediné družstvo
s výjimkou pendlování (tj. start za dvě družstva jedné věkové kategorie), viz odst. (2, 3).
(2) V jedné věkové kategorii mohou pendlovat hráči a hráčky, kterým je v první den hracího období,
tj. 16.5.2013, 24 nebo méně let. Je povoleno pendlovat z družstva vyšší soutěže do družstva nejblíže
nižší soutěže z hlediska klubu.
(3) Do družstva může pendlovat nejvýše pět hráčů. Musí být uvedeni na zvláštním místě soupisky
družstva, do něhož pendlují, s označením družstva a soutěže, odkud pendlují. Hráči, kteří startují ve
vyšší věkové kategorii podle ustanovení čl. 18 SŘB, se do počtu pendlujících nezapočítávají a v této
kategorii jsou na soupisce uváděni jako stálí hráči.
(4) V jednom zápase družstva, do kterého hráči či hráčky pendlují, mohou nastoupit max. tři
pendlující hráči.
(5) Pendlování není dovoleno ve stejné třídě soutěží a dále není dovoleno pendlování dospělých
zahraničních hráčů uvedených na soupisce družstev NBL, ŽBL a I. ligy.
(6) Pendlující smí nastoupit v jednom kalendářním dni v mistrovských soutěžích za obě družstva.
(7) Pendlující hráč musí být na zápise při utkání družstva, do něhož pendluje, označen v příslušné
kolonce zápisu písmenem "P", za označení odpovídá trenér družstva.
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(8) Za nastoupení hráče ve střetnutí se nepovažuje uvedení hráče na zápise, ale až přímý nástup do
hry zaznamenaný předepsaným způsobem.
Hráči nižší věkové kategorie nejsou ve vyšších věkových kategoriích považování za pendlující hráče,
ale za stálé hráče A i B týmů.
1.7.

Náležitosti
(1) Licence hráče a licence trenéra družstva.
(2) Licence hráče se předkládají komisaři (rozhodčím) před zahájením utkání.
(3) Licenci hráče nelze nahradit jiným dokladem. Výjimku tvoří případ, kdy se dostaví bez hráčských
licencí celé družstvo. Přitom se postupuje takto:
a) rozhodčí požádá kapitána a trenéra o písemné prohlášení, že všichni hráči jsou členy družstva,
mají platnou licenci hráče, nejsou v trestu a není proti nim vedeno disciplinární řízení
b) na žádost kapitána soupeře provede rozhodčí identifikaci jednotlivých hráčů za účasti kapitána
soupeře. Identifikace se provede na základě předložení občanského průkazu, pasu, služebního
nebo řidičského průkazu. Jiný dokument se nepřipouští. U žactva identifikace odpadá, utkání
se odehraje a o uznání výsledku dosaženého na hřišti rozhodne řídící orgán
c) nastoupit mohou pouze ti hráči, kteří byli identifikováni podle předchozího ustanovení
d) okolnost, že družstvo nastoupilo bez licencí hráčů, uvede rozhodčí na zápis o utkání. Zároveň
na zadní straně zápisu uvede seznam hráčů uvedených v zápise o utkání s rodnými čísly,
event. datem narození. Bude-li zjištěno, že licence nebyly předloženy z důvodů neplatnosti
nebo proto, že pouze některý z hráčů neměl licenci hráče, bude družstvo potrestáno hracími a
disciplinárními důsledky.

1.8.

Úhrada nákladů
Družstva startují v mistrovské soutěži na vlastní náklady. Rozhodčí a komisaře (je‐li delegován) hradí
pořadatel utkání, rovněž tak v případě finálových a kvalifikačních utkání.

1.9.

Delegovaní činovníci

1.9.1.
Rozhodčí
Rozhodčí deleguje ČABR StM včetně společných soutěží s oblastí ČBF SM (deleguje domácí utkání
družstev z oblasti ČBF StM, delegační referent z oblasti ČBF StM spolupracuje s delegačními
referenty oblastí ČBF SM a VČ).
Delegace jsou prováděny elektronicky při využití systému ČBF, delegace popř. změny provádí v
systému u všech soutěží oblasti ČBF StM del.ref. ČABR StM.
Rozhodčí je povinen dokonale ovládat a dodržovat všechna ustanovení pravidel basketbalu,
SŘB, Rozpisu soutěže, ostatních pokynů a směrnic řídícího orgánu včetně jejich dodatků
platných pro sezónu 2013/2014.
1.9.2. Omluvy rozhodčích
Při omluvách se postupuje následovně :
Rozhodčí se omlouvá e-mailem delegačnímu referentovi, v případě, že do utkání zbývá méně než 48
hodin, omlouvá se delegačnímu referentovi telefonicky. Pokud zná rozhodčí předem termíny, v nichž
nebude moci řídit utkání, sdělí tyto delegačnímu referentovi, který vede volné termíny rozhodčích
v evidenci.
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Rozhodčí má nárok na 2 bezplatné omluvy v každé polovině probíhající sezóny, každá další
omluva bude zpoplatněna (3. omluva 100 Kč, 4. omluva 200 Kč atd.).
Toto neplatí pro ty rozhodčí, kteří jsou delegováni k utkáním řízeným ČABR (taková delegace má
vždy přednost před delegací ČABR StM), pod podmínkou, že dotyčný rozhodčí tuto skutečnost
neprodleně nahlásí delegačnímu referentovi. Pokud by tak neučinil, pak bude pokutován podle výše
uvedeného příkladu.
Delegační referent :
Emailová adresa: delegace.cabr-stm@centrum.cz
Remenec Ondřej
MOBIL SHOP SPIDER
nám. T.G. Masaryka 5
796 01 Prostějov
mobil : 777 18 58 16
informace pro rozhodčí najdete na internetových stránkách http://olo.cbf.cz odkaz „ABR Ol.kraj“
a Delegace rozhodčích na utkání odkaz „delegace rozhodčích“
1.9.3 Hodnocení rozhodčích:
Provádí družstva ve všech zápasech. Hodnocení se provede tak, že se rozhodčí hodnotí
známkou 1 až 4 (1-výborní, 2-dobří bez problému, 3 – s častějšími neúmyslnými chybami,
nestačí na vypjaté zápasy, 4 – nestačí na zápasy dané kategorie) s možností využití původu
(1,5 – 2,5 - 3,5) jednotlivě za každý zápas, který rozhodčí družstvu v příslušném období řídil.
Do tří pracovních dnů po odehrání utkání odešle družstvo hodnocení rozhodčích elektronicky
ve formuláři umístěném na http://service.cbf.cz -> Seznam družstev -> Utkání -> Vedle
výsledku utkání.

Nesplnění povinnosti odeslání hodnocení rozhodčích ve stanoveném termínu bude
pokutováno částkou 100 Kč za první, 300 Kč za opakovaný případ.

1.9.4 Vetování rozhodčích a změny delegace:
Klub může před zahájením soutěží uplatnit veto na max. tři rozhodčí na přihlášce do soutěží. Takto
vetování rozhodčí nebudou po celou sezónu 2013 / 2014 delegováni k řízení utkání družstev klubuoddílu, pokud klub - oddíl písemně nebo elektronickou poštou veto nezruší. Pokud klub nevyčerpá
veto tří rozhodčích před zahájením soutěží, může jej uplatnit obdobným způsobem do 30. 1. 2014 na
utkání hraná v období od 1. 2. 2014 do skončení soutěží.
1.9.5 Změna delegace rozhodčích:
Po vydání pořadu utkání a delegace rozhodčích může družstvo požádat o změnu delegace na
libovolné utkání. Žádosti bude vyhověno za předpokladu, že bude doručena na adresu Delegačního
referenta ČABR StM nejpozději 10 dnů před termínem utkání a na základě úhrady správního
poplatku, který činí za výměnu jednoho rozhodčího v jednom hracím termínu 200 Kč. Poplatek se
uhradí na účet ČBF StM složenkou, nebo bankovním převodem s variabilním symbolem 07. Kopie
dokladu o úhradě správního poplatku musí být k žádosti přiložena.

9

1.9.6. Potvrzování delegací
VEŠKERÉ hlášenky, náhradní delegace, rozpisy soutěží a změny budou zasílány pouze internetem !!!
Rozhodčí je povinen každou delegaci potvrdit do 3 dnů od obdržení.
(potvrzuji popř. OK ).
V případě zavedení centrálních stránek a zřízení přístupu pro oblastní rozhodčí budou všichni rozhodčí
včas obesláni schváleným dodatkem tohoto Rozpisu.

1.9.7. Delegace rozhodčích pro kategorie U11 a U12
• Delegace 1 kvalifikovaný – hlavní rozhodčí + 1 asistent rozhodčího ( může být i bez licence zajišťuje oddíl, klub)
• Sporné situace řeší a rozhoduje hlavní kvalifikovaný rozhodčí.
• Při požadavku na druhého kvalifikovaného rozhodčího ze strany klubů hradí náklady na
rozhodčího strana žádající.
• V kategorii U12 3x3 – odměna rozhodčím náleží jako za řízení jednoho utkání a 3x3 tzn. za 2
utkání.
1.10.

Hlášení utkání
1.10.1. Pořadatel zasílá hlášenky v době 10 - 28 dní před termínem utkání elektronicky v systému na
internetových stránkách http://olo.cbf.cz -> odkaz „PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU“
Nedodržování této povinnosti bude pokutováno.
1.10.2. Povinnost zasílat hlášenky odpadá u klubů, které zaslaly řídícímu orgánu soutěže informace o
začátcích a místech utkání v požadovaném termínu a kde tato data jsou uvedena na internetových
stránkách. Kluby, rozhodčí a komisaři jsou povinni se s těmito údaji, které jsou uvedeny v pořadu
utkání a delegaci rozhodčích, seznámit a k těmto utkáním se bez dalšího dostavovat. Pořádající klub
má právo takto stanovený začátek hlášenkou zaslanou podle prvního odstavce tohoto článku změnit
při dodržení ustanovení SŘB a tohoto Rozpisu. Změnu pevného začátku lze provést bez udání
důvodů. Jinak je začátek závazný pro obě družstva i delegované rozhodčí.

1.11.
1.12.
1.13.

2.
2.1.

Námitky
Jejich podání se řídí čl. 40 SŘB
Povinnosti družstev a klubů
Povinnosti družstev a klubů se řídí ustanovením SŘB.
Titul
Vítězové kategorií (viz čl.1.3.) získávají titul Přeborník oblasti Střední Morava pro sezónu 2013 /
2014.
Zvláštní ustanovení
Soupisky
Na soupisce mohou být uvedeni jen hráči(-ky) a trenéři(-ky), kteří splňují všechny náležitosti člena
České basketbalové federace. Směrnice o členství v ČBF Bude schválena výborem ČBF 5.9.2013 a
zveřejněna na www.cbf.cz. Bude obsahovat přechodnou dobu pro aktualizaci dat o členech.
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Soupisky se vytvářejí v systému na internetových stránkách
http://olo.cbf.cz -> odkaz
„PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU“ v elektronické podobě. Po schválení soupisky řídícím orgánem si
klub soupisku vytiskne a předkládá ji před zápasem ke kontrole rozhodčím.
Soupiska musí být potvrzena razítkem klubu a podpisy oprávněných osob.
Klub je povinen vytvořit soupisku nejpozději 7 dnů před termínem zahájení příslušné soutěže. Pro
před-kolo a MČR minižactva platí soupisky potvrzené příslušnou oblastí. Elektronicky potvrzená
soupiska je označena klíčem (záhlaví soupisky – pod nadpisem)
Kód soupisky (klíč k soupisce), která byla v utkání předložena, zapíše rozhodčí do zápisu o
utkání vedle názvu družstva (nad kolonkami „chyby družstva“).
Změny na soupiskách lze provádět v průběhu soutěžního období kdykoliv, vždy však při dodržení
platných ustanovení o přeřazování, přestupech či hostování. Postup obdobný jako u vytváření
soupisky.
Za správnost všech údajů na soupisce odpovídá klub.
Změny na soupiskách ve smyslu přestupů a hostování jsou možné jen při dodržení SŘB.
Soupiska se předkládá rozhodčím (komisaři) před zahájením utkání ke kontrole. Kontrolu těchto
skutečností provádí (1. rozhodčí případně komisař) utkání a případné nesrovnalosti uvede do zprávy
do zápisu o utkání. Není-li hráč uveden na soupisce družstva nebo má-li rozhodčí jakékoli
pochybnosti postupuje dle SŘB. Její nepředložení není důvodem k nesehrání utkání, rozhodčí toto
poznamenají do zápisu o utkání (viz čl. 1.7).
V případě startu hráčů dle povolených výjimek pro sezónu 2013/2014 budou tito označeni na
soupisce viditelně v poli čísla hráče písmeny „ST“ (starší hráč/hráčka). V utkání musí být dodrženy
výše uvedené zásady pro start těchto hráčů/hráček. (Značení provádí, na základě emailové žádosti
klubu, při schvalování hráčů na soupisku řídící orgán v informačním systému).
2.2.

Začátky utkání
Pořadatelé jsou povinni respektovat čl. 25 SŘB, pokud se kluby nedohodnou jinak s předchozím
souhlasem Hrací komise ČBF.
Začátky utkání pro soutěže oblasti Střední Morava jsou stanoveny v rozpětí:
pátek
17:30 - 20:30
sobota
8:00 - 19:00
neděle
8:00 - 15:00

2.3.

Zápisy o utkání
Používají se Zápisy o utkání, schválené ČBF a vycházející z platných Pravidel basketbalu české
verzi. Pro utkání minibasketbalu se používají zápisy platné pro minibasketbal. Pořadatel je povinen
vyplnit rubriky záhlaví zápisu včetně kategorie, čísla utkání. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat
evidenci chyb družstva, zapisovat první a třetí období hry modrou (černou) propiskou, druhé a čtvrté
období hry červenou propiskou a výrazně označit v kolonce osobních chyb ukončení druhého období
hry.
Záznamy o vybraných oddechových časech a udělených technických a osobních chybách se
provádějí vyznačením minuty, kdy k události došlo. U osobních chyb se indexem vpravo dole označí
eventuální počet trestných hodů, u následujících chyb se indexem vpravo nahoře specifikuje jejich
druh:
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U – nesportovní
T – technická
D – diskvalifikující

B – technická chyba náhradníků a doprovázejících osob
C – technická chyba trenéra

Pro utkání 3x3 se použije formulář umístěný na internetových stránkách oblasti.
Povinnost odesílání zápisů o utkání (klub postupuje dle níže uvedených možností):
a) Naskenovaný originál zápisu zasílá pořadatel nejpozději první pracovní den po utkání do
10:00 hod. na emailovou adresu řídícího orgánu:
basketbal.olomoucky.kraj@seznam.cz
Pro utkání 3x3 platí: zápis bude vyhotoven pouze v originálu. Dle předchozího pravidla
naskenován a odeslán nejenom řídícímu orgánu, ale i organizačnímu pracovníkovi
hostujícího družstva.
Naskenovaný soubor před odesláním musí splňovat tyto náležitosti (v případě nesplnění bude
postupováno jako v případě nesplnění povinnosti odeslání dle bodu a).
• Každý jednotlivý originál musí být naskenován samostatně (v případě zápisu
rozhodčích na druhou stranu musí být naskenovány obě strany)
• Dokument nebo foto musí být čitelné
• Soubor musí být ve formátu .pdf (dokument) nebo jpg (foto)
• Každý jednotlivý originál bude před odesláním přejmenován:
sezóna_kategorie_číslo utkání_strana zápisu
(příklad: 2013_zeny_15_a)
sezóna
kategorie

2013
muzi
zeny
U19_muzi
U15_chlapci
U15_dívky
U13
U12
U12_3x3
U11

Číslo utkání dle rozpisu soutěží
Strana zápisu

a nebo b v případě více stran pokračujeme c,d…..

b) Originály zápisu odehraných utkání soutěží řízených oblastí střední Morava za všechna
družstva klubu doručí pořadatel společně na adresu řídícího orgánu ČBF oblast střední Morava,
Bořivojova 235/1, 779 00 Olomouc a to v termínech:
1.termín za utkání odehraná do 31.12. 2013 nejpozději 10. 1. 2014
2.termín za utkání odehraná do 30. 4. 2014 nejpozději 3. 5. 2014

Při nesplnění bude postupováno dle Sazebníku pokut za přestupky za každý jednotlivý
případ samostatně (tzn. za každý nezaslaný originál popř. sken popř. sken nesplňující
náležitosti dle bodu a).
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2.4.

Vedení družstva kvalifikovaným trenérem
Každé družstvo musí být vedeno trenérem s platnou licencí a kvalifikací podle čl. 3 Podmínek pro
zařazení družstev do soutěží. Licenci předkládá trenér ke kontrole rozhodčím před zahájením utkání.
Nemůže-li se trenér dostavit k utkání, může ho zastoupit jiný držitel trenérské licence nebo jakákoli
zletilá osoba / dle čl. 9 odst. 2 SŘB /. Tuto skutečnost uvedou rozhodčí do zápisu.
Trenér může být zastupován v šesti zápasech během sezóny bez udání důvodu a bez postihu. Za
každou další neodůvodněnou neúčast trenéra při vedení družstva může být klubu udělena 500,- Kč u
družstva dospělých a 300,- Kč u družstva mládeže.
Utkání mládeže nelze odehrát bez toho, že každé z družstev je vedeno trenérem nebo jinou zletilou
osobou.
Pokud v utkání mládeže musí trenér pro dvě technické chyby, tři technické chyby náhradníků nebo
osob doprovázejících družstvo nebo pro vyloučení opustit lavičku a družstvo nemá další zletilou
osobu, která by družstvo vedla, rozhodčí utkání ukončí a důvody poznamenají do zápisu.

2.5.

Změna organizačního pracovníka
V případě změny organizačního pracovníka nebo jeho adresy (příp.telefonu nebo e-mailu) v
průběhu soutěže je klub povinen oznámit tuto skutečnost řídícímu orgánu i všem družstvům
příslušné soutěže (nutnost provedení změny v systému !!).
Organizační pracovním je povinen před zahájením soutěže překontrolovat a aktualizovat data
v systému.

2.6.

Předehrávání utkání ve všední den a přeložení utkání
Utkání lze předehrát v termínu předcházejícímu původnímu bez souhlasu řídícího orgánu za
předpokladu písemné dohody obou soupeřů zaslané na adresu řídícího orgánu a del. pracovníka.
Poplatek se neplatí při předehrání utkání před stanoveným termínem při splnění čl 1.10.
tohoto rozpisu.
Z důvodů předem známých (státní svátky, prázdniny, školní akce apod.) je možné žádat o
předehrání nikoliv o odložení utkání.
V případě žádosti o odložení z důvodu hromadného onemocnění v družstvu je nutné Řídícímu
orgánu doložit lékařské potvrzení od příslušného oprávněného lékaře pro tolik hráčů, že dle soupisky
není možné pro dané utkání sestavit družstvo s předepsaným minimálním počtem hráčů (v případě
vyhlášení epidemie hygienickou stanicí nebude za odložení utkání vyžadován poplatek za přeložení).
V případě jiné nepředvídané události je nutno doložit potvrzení příslušného orgánu.

2.7.

Odložení utkání a jiné změny termínů
Ostatní změny termínů povoluje řídící orgán na základě žádosti, odeslané řídícímu orgánu
s potvrzením o zaplacení poplatku za přeložení utkání viz tabulka.
K žádosti přiloží pořádající klub souhlasné stanovisko soupeře nebo soupeřů nebo doklad o
zaslání žádosti na adresy klubů, jichž se přeložení utkání týká.
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Žádost o změnu termínu mistrovského utkání
(poplatek za každé utkání)
10 a více dnů před termínem utkání
méně než 10 dnů a více než 72 hodin před utkáním
méně než 72 hodin před termínem utkání

Výše správního poplatku
dospělí
100 Kč
200 Kč
300 Kč

-

mládež
50 Kč
100 Kč
150 Kč

Odehrání utkání v jiném termínu bez schválení řídícím orgánem je přestupkem a bude pokutováno !
sehrání utkání mimo termín bez souhlasu HK

400,- Kč za každé utkání

Povinnosti klubů při nesehrání utkání v úředním termínu:
- klub, který nezpůsobí nesehrání utkání, k němuž se soupeř omluvil, je povinen do 3 pracovních
dnů po termínu utkání předložit soupeři a v kopii HK tři termíny, v nichž je ochoten utkání dohrát
- klub, který nesehrání utkání způsobil, je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení návrhu oznámit
soupeři a v kopii HK, ve kterém z nabídnutých termínů utkání sehraje (termín se stane závazný pro
oba kluby, HK i del.referenta ČABR StM), při nesplnění této povinnosti bude utkání okamžitě
skrečováno ve prospěch klubu, který nesehrání nezavinil s pokutou 1.000,- Kč /dospělí a 500,- Kč
mládež (opakovaně nebo u více družstev klubu 2.000,- Kč /dospělí a 1.000,- Kč mládež) za každé
nesehrané utkání pro provinivší se klub
Veškerá odložená utkání musí být sehrána nejpozději do konce měsíce následujícího po
úředním termínu utkání! Platí však závazné ustanovení, že všechna utkání musí být sehrána
nejpozději do posledního termínu dlouhodobé části soutěže.
- dále se postupuje dle čl.1.10. Hlášení utkání
2.8.

Hlášení výsledku utkání řídícímu orgánu
Pořadatel je povinen zadat výsledky všech odehraných utkání. Pro hlášení výsledků jsou k dispozici
následující možnosti:
na internetových stránkách
http://olo.cbf.cz
(odkaz „PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU“)
Vyjimečně na :
SMS zpráva číslo:
603145987
e-mail:
basketbal.olomoucky.kraj@seznam.cz
Tato povinnost je splněna, pokud výsledky jsou nahlášeny
nejpozději první pracovní den po odehrání utkání do 10:00 hod.
Nedodržování této povinnosti hlášení výsledků je přestupkem a bude pokutováno !
(viz sazebník pokut za přestupky – 200 Kč/utkání)

2.9.

Používání neveřejného dopravního prostředku
Při používání neveřejného dopravního prostředku je družstvo povinno organizovat příjezd do místa
utkání jako při použití veřejného dopravního prostředku. Pokud vznikne situace, kdy při použití
neveřejného dopravního prostředku dojde k opožděnému příjezdu a tím k nesehrání utkání,
rozhodne o výsledku řídící orgán. Ten si zároveň vyhrazuje právo zákazu použití neveřejného
dopravního prostředku.
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2.10.

Start zahraničních hráčů
V soutěžích ČBF smějí v jednom zápase za jedno družstvo nastoupit maximálně dva zahraniční
hráči s platnou licencí ČBF, občané Slovenské republiky se nepovažují za zahraniční hráče.

2.11.

Postup při náhradním měření 14 a 24 vteřin přerušovaným způsobem
Náhradní měření 14 a 24 vteřin je povoleno použít výjimečně v případě poruchy časomíry. Provádí
se na ručně obsluhovaných stopkách, přičemž měřič 24 vteřin je povinen hlásit vždy 15. a 20. vteřinu
(u 24 vt.), resp. 5. a 10. vteřinu (u 14 vt). V případě, že dojde k přerušení hry a nenabíhá nových 14
(24) vteřin, je měřič 14 (24) vt. povinen oznámit, kolik vteřin je odehráno, respektive kolik času zbývá
do uplynutí 14 (24) vteřin.

2.12.
2.12.1.

Odměny rozhodčích a výplata náležitostí
Odměny rozhodčích
Rozhodčím náleží za rozhodování následující odměna:
muži
400,- Kč
ženy
250,- Kč
U 19, U 17, U 15, U 14
200,- Kč
U13, U12, U11 (minižactvo)
150,- Kč
Odměna náleží rozhodčím i za neuskutečněné utkání, ke kterému se na základě obdržené hlášenky
dostavili.
Výše odměny pro rozhodčí u stolku je v kompetenci pořadatele.
V případě řízení utkání jedním rozhodčím se odměna za řízení utkání zvyšuje o 50% dané kategorie

2.12.2. Výplata náležitostí
Pořadatel vyplácí rozhodčím odměnu dle čl. 2.12.2. stravné a cestovné. Stravné je stanoveno
vyhláškou 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a doplňků ve výši spodní hranice rozpětí.
V době vydání tohoto Rozpisu činí stravné:
trvá-li cesta
5 -12 hodin
12 -18 hodin
nad 18 hodin

66,- Kč
100,- Kč
157,- Kč

Cestovní náhrady jsou hrazeny podle následujících zásad:
a/ rozhodčím jsou hrazeny jen prokazatelné náklady za použití veřejného dopravního prostředku
podle obecně platných předpisů na základě předložených jízdenek do místa utkání.
b/ jestliže se rozhodčí rozhodne použít při cestě do místa utkání vlastního dopravního prostředku /
zpravidla automobilu / přísluší mu náhrada 3,50 za každý kilometr). Jsou-li k utkání delegováni
rozhodčí ze stejného místa nebo míst ležících nácestně do místa konání utkání, jsou povinni použít
dopravního prostředku jednoho z nich V takovém případě přísluší řidiči náhrada 4,00 Kč za km.
Za místa ležící nácestně se považují takové případy, kdy použití jednoho společného vozidla je pro
plátce výhodnější než dvě vozidla pro každého z rozhodčích.
c/ V případě sporu o vzdálenosti místa bydliště rozhodčího a místa konání utkání je rozhodující
uváděná vzdálenost jako nejrychlejší v plánovači tras na : http://mapy.cz
d/ Při zápasech hraných ve dvou nebo více následujících dnech, je-li pro pořádající klub výhodnější
ubytování rozhodčího (komisaře) než náhrada cestovného do místa bydliště a zpět, je rozhodčí
(komisař) povinen využít takto nabízeného ubytování jen v případě, že ubytování bylo řádně
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nahlášeno rozhodčím (komisaři) a HK ČBF Stř.M. předem dle čl.1.10. tohoto Rozpisu – hlášenkou.
Rozhodčí (komisař) může v tomto případě účtovat jen jednu cestu z místa bydliště do místa konání
utkání a zpět. Je povinen ubytování pořadateli potvrdit nebo zrušit (v tomto případě nemá nárok na
proplacení další cesty do místa bydliště a zpět). Tato povinnost odpadá, je-li časový odstup mezi
začátky utkání řízených stejným rozhodčím ve dvou po sobě jdoucích dnech větší než 18 hodin.
e/ Nárok na vyplacení stravného rozhodčím vzniká výhradně tehdy, pokud doba cesty skutečně
přesáhne 5 / případně 12 nebo 18 / hodin. čl.2.12.2 Za správnost a přiměřenost údajů o době trvání
cesty odpovídá rozhodčí.
f/ Na stravné nemají nárok rozhodčí z místa utkání.
2.12.3.

Zdaňování odměn rozhodčích
Odměny a náhrady rozhodčích jsou zdaňovány podle ustanovení zákona 586/92 Sb. O dani
z příjmů v platném znění a plátce těchto odměn není zatížen daňovou povinností. Rozhodčí je
povinen uvést souhrn příjmů za příslušný rok ve svém daňovém přiznání.

2.13.

Vyloučení hráče, trenéra či funkcionáře klubu
Je-li hráč, trenér či funkcionář klubu vyloučen ze hry, či 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 souladu s DŘ je každé vyloučení kvalifikované
rozhodčími jako „dostatečný trest“, projednáno disciplinárním orgánem ČBF Ol.kraje.

2.14.

Technické chyby
Rozhodčí jsou povinni zaznamenat do zápisu po končení utkání údaj o všech technických chybách,
které byly uděleny včetně důvodů. Pokud družstvo obdrží v průběhu sezóny šest technických chyb,
bude mu udělena pořádková pokuta 600,- Kč. Za každé další tři technické chyb bude udělena další
pokuta ve výši 500,- Kč.

2.15.

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

2.16.

Dopingová kontrola
Všichni hráči/hráčky jsou povinni podrobit se dopingové kontrole při soutěži i mimo soutěž, jsou-li k ní
vyzváni komisařem Antidopingového výboru ČR a jsou povinni dbát jeho pokynů. Odmítnutí nebo
nedostavení se k dopingové kontrole se postihuje stejně jako doping. Dopingové kontroly se
provádějí dle Směrnic pro kontrolu a postih dopingu ve sportu vydané Antidopingovým výborem ČR.
Všichni hráči/hráčky, rozhodčí, trenéři, funkcionáři a osoby doprovázející družstvo jsou povinni tuto
směrnici dodržovat.

3.
Závěrečná ustanovení
3.1. Řídící orgán si vyhrazuje právo změn a doplňků. Úpravy jsou možné zejména ve vztahu k Rozpisu
soutěží ČBF. Řídící orgán neprodleně seznámí kluby se všemi změnami a úpravami. Výklad Rozpisu
soutěže včetně jeho příloh a dodatků přísluší řídícímu orgánu.
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3.2.

Schvalovací doložka
Tento Rozpis mistrovských soutěží oblasti Střední Morava, sezóna 2013 / 2014 byl schválen
výborem ČBF oblast střední Morava dne 28. 8. 2013.

Veškerá korespondence mezi ČBF oblast StM, kluby a rozhodčími bude prováděna s výjimkou
mimořádně závažných sdělení, výhradně elektronickou poštou.

V Olomouci dne 28.srpna 2013

Oldřich Sládek v.r.
předseda HK ČBF oblast Střední Morava

Emil Remenec v.r.
předseda ČBF oblast Střední Morava
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Sazebník pokut za přestupky

Přestupek

Poprvé

Pozdní hlášení utkání
Nedostavení se k utkání, jeho
nedohrání

Opakovaně nebo u více
družstev

100,- Kč za každé utkání
1000,-Kč - dospělí
500,-Kč - mládež
( za utkání)
Nehlášení utkání soupeři nebo 200,- Kč a sportovně
rozhodčím
technické důsledky

200,- Kč za každé utkání
2000,-Kč - dospělí
1000,-Kč - mládež
( za utkání)
500,- Kč a sportovně technické
důsledky až po vyloučení
družstva ze soutěže
400,- Kč za každé utkání

Sehrání utkání mimo termín
bez souhlasu HK
Nehlášení výsledku
Pozdní zaslání zápisu nebo
špatný formulář zápisu nebo
chybějící originál zápisu
6 technických chyb družstva

200,- Kč
100,- Kč za zápis

200,- Kč za každý zápis

600,- Kč

500,- Kč za každé další tři
technické chyby

Odhlášení družstva ze soutěže
3.000,- Kč za každé družstvo
Nedostatečná úprava, zajištění hřiště včetně
až 2.000,- Kč
vybavení a průběhu utkání
Nedostatečná práce pořadatelů včetně
až 2.000,- Kč
asistentů rozhodčích
Nepředložení soupisky
250,- Kč za každé utkání
Nepředložení licencí
500,- Kč za každé utkání
Utkání na vysoké koše u
Upozornění
200,-Kč za každé utkání
minibasketbalu U 12 a U 11
Nevyplacení náležitostí
500,- Kč
800,- Kč
rozhodčím
Ostatní zde neuvedené přestupky mohou být trestány pokutou do maximální výše 50.000,- Kč

Všechny pokuty se berou za klub – oddíl bez rozdílu na kategorii a družstvo, mimo technických chyb.
Uvedené tresty je možno sdružovat, pokud to jiné předpisy nezakazují.Porušení SŘB, směrnic řídícího
orgánu a rozpisu soutěže trestá řídící orgán pořádkovými pokutami a tresty dle SŘB čl.39 odst.1
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Postupový s sestupový klíč ČBF oblasti StM sezóna 2013/2014:
Muži :
vítěz postupuje do II. Ligy mužů
Ženy :
vítěz postupuje do kvalifikace o II. Ligu žen
U- 13 Starší minižáci, starší minižákyně
vítěz Přeboru oblasti střední Moravy postupuje do předkola Přeboru České republiky staršího minižactva
Mistrovství ČR staršího minižactva (z Rozpisu ČBF 2013/2014):
Bude uspořádáno dvoustupňově za účasti 16 družstev v předkole. Do předkola postupují družstva z
jednotlivých oblastí podle koeficientů úspěšnosti. Koeficienty úspěšnosti byly stanoveny KM SBT a
výborem ČAMB. Z nejúspěšnější oblasti postupují tři celky, z 2. – 6. oblasti dva celky, ze 7. – 9. oblasti
jeden celek (přeborník). V kategorii minižáků má 3 místa oblast Pha, po dvou místech oblasti SeČ, JČ, VČ,
ZČ, SeM), v kategorii minižákyň 3 místa oblast VČ, po dvou místech Pha, JČ, JM, StM, SeM. Účastníci
předkola budou rozděleni do čtyř skupin po čtyřech družstvech, pořadateli turnajů předkola 26. -27.
4.2014) jsou přeborníci čtyř nejúspěšnějších oblastí. Na každém turnaji se utkají celky systémem každý s
každým. Postupující z oblastí nahlásí oblastní pracoviště nejpozději 14. 4. 2014. Na MČR (8. - 11. 5. 2014)
postupují z každé skupiny předkola 2 družstva. Pořadatelé MČR budou určení výběrovým řízením.
1.4.12.1 Zařazení oblastí do skupin předkola:
minižáci
A: 1. Pha (pořadatel)
B: 1. VČ (pořadatel)
C: 1. SeČ (pořadatel)
D: 1. SeM (pořadatel)

1. StM,
1. JČ
1. ZČ
1. JM

2. SeČ,
2. SeM,
3. Pha,
2. Pha,

2. JČ
2. ZČ
1. StČ
2. VČ

minižákyně
A: 1. VČ (pořadatel)
B: 1. Pha (pořadatel)
C: 1. SeM (pořadatel)
D: 1. StM (pořadatel)

1. ZČ
1. JČ
1. JM
1. SeČ

2. SeM

2. JM
1. StČ
2. StM
2. JČ

3. VČ

2. Pha
2. VČ

1.4.12.2 Zařazení družstev do skupin MČR
skupina A:
1.B, 2.A, 1.D, 2.C
skupina B:
1.A, 2.B, 1.C, 2.D
Pořad zápasů M-ČR:
1. den: A1 – A4,
A2 – A3,
B1 – B4,
2. den: B4 – B3,
B1 – B2,
A2 – A4,
3. den: 3.A – 4.B, 3.B – 4.A,
1.A – 2.B,
4. den: zápasy o 7., 5., 3. místo, finále

B2 – B3,
A3 – A1,
1.B – 2.B

A4 – A3,
B2 – B4,

A1 – A2
B3 – B1

Mladší a nejmladší minižactvo :
vítěz Přeboru oblasti střední Moravy získává právo startu na Festivalu minibasketbalu příslušné věkové
kategorie.
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Pravidla pro minibasketbal platná pro sezónu 2013/2014
1. Věkové vymezení
1.1. Do kategorie staršího minižactva patří hráči a hráčky, narození 1.1.2001 a mladší
1.2. Do kategorie mladšího minižactva patří hráči a hráčky, narození 1.1.2002 a mladší
1.3. Do kategorie nejmladšího minižactva patří hráči a hráčky, narození 1.1.2003 a mladší
2. Výška košů
V kategorii staršího minižactva je výška obroučky nad zemí 305 cm.
V kategoriích mladšího a nejmladšího minižactva je výška obroučky nad zemí 260 cm.
2.1. Pro závěsné konstrukce u kategorie mladšího a nejmladšího minižactva se připouštějí
desky rozměru 90 x 120 cm.
3. Velikost míčů
Ve všech kategoriích minibasketbalu je určena velikost míče č.5. Obvod míče nesmí být menší než 68 a
větší než 73 cm a váha nesmí být menší než 450 a větší než 500 g.
4. Hrací doba
Ve všech kategoriích minibasketbalu je hrací doba 4 x 8 minut čistého času.
5. Střídání
5.1. Ve všech kategoriích minižactva může každý hráč nastoupit pouze ve dvou čtvrtinách
utkání. V každé čtvrtině označí zapisovatel zřetelně nastoupení do hry u každého hráče
v zápise o utkání. Trenér družstva A dává tuto informaci zapisovateli vždy jako první.
5.2. V případě, že družstvo má k dispozici již jen deset hráčů ke hře a dojde k povinnému
střídání nebo ke zranění v první, druhé nebo třetí čtvrtině utkání, je povoleno trenérovi
družstva buď střídat podle čl. 5.1. nebo dohrát tuto čtvrtinu s nižším počtem hráčů.
6. Osobní obrana
6.1. Ve všech kategoriích minižactva jsou družstva povinna uplatňovat osobní obranu po
celou dobu utkání. V případě pochybnosti o dodržování tohoto ustanovení předloží
namítající strana důkazy komisi mládeže, která posoudí dodržování tohoto metodického
předpisu a případně vyvodí vůči klubu (trenérovi) závěry. Z porušení tohoto ustanovení
nemohou být vyvozeny hrací důsledky.
6.2. Pravidlo obranných 3 vteřin
- platí, pokud je míč v přední části hřiště družstva majícího míč pod kontrolou.
- Obránce nesmí stát ve vymezeném území pod svým košem sám déle než tři vteřiny, pokud nemá
na dosah délky jedné paže svého útočníka nebo pokud míč není ve vymezeném území.
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-

Porušení tohoto pravidla je přestupkem, který se bude trestat střelbou jednoho trestného hodu a
následným vyhazováním ze zámezí.
Porušení tohoto pravidla se nezapočítává do celkových chyb družstva.
Střelce trestného hodu určí trenér družstva a musí to být hráč, který byl v době přestupku na hřišti.
V zápise se trestný hod nezaznamenává obloučkem, ale ostrou svorkou na rozdíl od normální
evidence trestných hodů.

7. Zákaz používání clon
V kategorii nejmladších a mladších mini je zakázáno clonění. Porušení tohoto pravidla se bude posuzovat
jako útočný faul a stejně bude i trestáno.
8. Další ustanovení
8.1. Počet členů družstva
Každé družstvo může být složeno nejvýše z 15 hráčů. Všichni tito hráči mohou nastoupit
k utkání v souladu s pravidlem 5.1.
8.2. Koš ze vzdálenosti větší než 6,25 m
Koš, dosažený ze vzdálenosti větší než 6,25 m má u nejmladších a mladších mini hodnotu
2 bodů.
V kategorii starších mini se střelba z tříbodové vzdálenosti hodnotí třemi body.
(a) Při osobní chybě proti hráči střílejícímu ze vzdálenosti za čarou 6,25 m jsou soupeři
přiznány jen dva trestné hody.
8.3. Prodloužení
(a) V případě nerozhodného výsledku na konci čtvrté čtvrtiny utkání se zápas prodlužuje
tolikrát o 5 minut, než padne rozhodnutí.
(b) Pro sestavu v prodloužení neplatí omezení čl. 5.1.
8.4. Čára trestného hodu
V kategorii nejmladšího a mladšího minižactva je vzdálenost čáry trestného hodu od desky 380 cm.
8.5. Zápis o utkání
V utkáních minibasketbalu se používá “̋Zápis o utkání v minibasketbalu“.

Ve všech ostatních případech se neliší Pravidla minibasketbalu od Pravidel basketbalu, používaných
v aktuálním období v soutěžích ČBF.
Text pravidel je schválen Českou asociací minibasketbalu (ČAMB), s platností od 1. 9. 2012.
Tímto se ruší platnost pravidel minibasketbalu, vydaných před tímto datem.
Praha, 30. 5. 2012
Lukáš Zajíček
Předseda ČAMB
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Pravidla pro minibasketbal platná od pro sezónu 2013 / 2014
Nejčastěji kladené otázky z pravidel minibasketbalu a odpovědi na ně :
/ výklad některých situací v minibasketbalu /
Musí se hrát vždy na nízké koše ?
Odpověď : Ne, je možné výjimečně, pokud nejsou snížené koše k dispozici odehrát utkání na vysoké koše.
Pokud to není povoleno rozpisem soutěží / což by být nemělo / jde o výjimku, rozhodčí zaznamenají do zápisu,
utkání se musí odehrát. Proti výsledku lze podat protest, dále vše záleží na posouzení příslušného řídícího
orgánu. Pokud nebyla jiná možnost a nejde o nesportovní počínání, měl by výsledek platit. Pokud je toto
některým klubem zneužíváno a hra na vysoké koše se vyskytuje opakovaně, měl by být pořádající klub potrestán
a utkání kontumováno.
Může se odehrát utkání s míčem č. 7 nebo 6
Odpověď: Ne, ani ve výjimečném případě, pořadatel musí zajistit odpovídající míče ke hře
Může se odehrát utkání s devíti / osmi / hráči, hráčkami ?
Odpověď: Ano, nesmí být ovšem porušeno pravidlo, že žádný hráč nebo hráčka nesmějí nastoupit více než ve
dvou čtvrtinách hry. V některých čtvrtinách pak musí takovéto družstvo hrát ve čtyřech. Utkání ale musí být
zahájeno v kompletní pětici.
Střílí se dodatkový trestný hod po dosaženém koši s faulem ?
Odpověď: Ano, podle Pravidel basketbalu
Může se střídat, když se píská „držený míč“ nebo některé z družstev vyhazuje ze zámezí ?
Odpověď: Ano, střídat může kterékoli družstvo, stejně jako si vzít oddechový čas.
Může hráč nebo hráčka nastoupit ve dvou čtvrtinách po sobě ?
Odpověď: Ano, pravidla to umožňují, nesmí nastoupit ve více než dvou čtvrtinách za utkání, jinak neplatí žádné
další omezení
Může vystřídaný hráč nebo hráčka v téže čtvrtině vystřídat zpět ?
Odpověď: Ano, libovolně často
Jak se postupuje, když hráč nebo hráčka nastoupí ve třetí čtvrtině jednoho utkání ?
Odpověď: Jde o chybu trenéra i zapisovatele. Hráč musí být při nejbližší příležitosti vystřídán / jakmile je
zastavena hra / trenér družstva, které se provinilo, dostane technickou chybu, za kterou družstvo soupeře střílí
trestné hody a následně má míč ze strany. Vše, co se mezitím událo na hřišti, platí. Pokud se tato skutečnost
zjistí až po utkání, lze podat protest, o kterém rozhodne řídící orgán.
Je nařízena osobní obrana po celém hřišti ?
Odpověď: družstva jsou povinna uplatňovat osobní obranu po celou dobu utkání.
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Je povoleno využití clonění hráčů/hráček
Odpověď: V kategorii nejmladších a mladších mini je zakázáno clonění. Porušení tohoto pravidla se bude
posuzovat jako útočný faul a stejně bude i trestáno.
Odkud se střílí trestné hody u nejmladšího minižactva ?
Odpověď: Pokud jsou koše nasazeny na velkých konstrukcích, střílí se z normálně vyznačené čáry trestného
hodu, pokud jsou koše jen sníženy / a tedy nejsou desky přiblíženy čáře TH / vyznačí se nová čára TH o 80 cm
blíže ke koncové čáře.
Lze udělit technickou nebo nesportovní / úmyslnou / chybu hráči nebo hráčce ?
Odpověď: Ano, je to možné – posouzení situace je na rozhodčím
Končí utkání při větším bodovém rozdílu než 50 bodů ?
Odpověď: Ne, toto pravidlo bylo již před více než čtyřmi lety zrušeno.
Platí u minižactva pravidlo tří vteřin ?
Odpověď: Ano, viz čl. 6.2. Pravidlo obranných 3 vteřin
- platí, pokud je míč v přední části hřiště družstva majícího míč pod kontrolou.
- Obránce nesmí stát ve vymezeném území pod svým košem sám déle než tři vteřiny, pokud nemá na dosah
délky jedné paže svého útočníka nebo pokud míč není ve vymezeném území.
- Porušení tohoto pravidla je přestupkem, který se bude trestat střelbou jednoho trestného hodu a následným
vyhazováním ze zámezí.
- Porušení tohoto pravidla se nezapočítává do celkových chyb družstva.
- Střelce trestného hodu určí trenér družstva a musí to být hráč, který byl v době přestupku na hřišti.
- V zápise se trestný hod nezaznamenává obloučkem, ale ostrou svorkou na rozdíl od normální evidence
trestných hodů.
Platí u minižactva pravidlo osmi vteřin ?
Odpověď: Ano u všech kategorií. Rozhodčí by měl přihlédnout k velikosti hřiště a vyspělosti útočníků a případně
tolerovat porušení tohoto pravidla, pokud se útočící družstvo zřetelně snaží přenést míč do útočné poloviny.
Počítají se osobní chyby družstva ve čtvrtině ?
Odpověď: Ano ve všech kategoriích podle Pravidel, pokud není Rozpisem soutěže upraveno jinak
Je povinné měření 24 vteřin ?
Odpověď: Ano ve všech kategoriích podle Pravidel, pokud není Rozpisem soutěže upraveno jinak
Je možné použít starší druh zápisů / řádkový / ?
Odpověď: V oficiálním utkání nikoli.
Platí koš vystřelený za obloukem 6,75m za tři body ?
Odpověď: Ano Ne, vždy jen za dva body
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Lze použít desky na streetball se zakulacenými rohy ?
Odpověď: Ano, ale jen zcela výjimečně, nikoli pravidelně
Jak se postupuje, když se vyfauluje hráč ve 3. čtvrtině a družstvo má celkem jen 10 hráčů ?
Odpověď: Konkrétní čtvrtinu dohraje postižené družstvo ve čtyřech, další / 4. / čtvrtinu opět v pěti. Podobně se
postupuje i při zranění nebo vyfaulování většího počtu hráčů nebo když tato situace nastane v 1.,2. čtvrtině utkání
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Hra s menším počtem hráčů na hřišti

Pravidla pro 3 x 3 platná pro sezónu 2013/2014
pro ČBF – střední Morava

1. Úvodní ustanovení

1.1 Oficiální pravidla basketbalu s úpravami pro minibasketbal jsou platná pro všechny herní situace,
které nejsou specifikovány zde, v těchto pravidlech.
1.2 Tato pravidla platí pro kategorie dívek a chlapců U12.

2. Hřiště

2.1 Hraje se na polovině basketbalového hřiště.
2.2 Vždy se hrají dvě (2) utkání současně. Na každé straně hřiště je hra zahájena vyhazováním na čáře
pro vhazování na úrovni vrcholu tříbodové čáry (oblouku), přičemž první držení míče na levé
straně od stolku rozhodčích má družstvo domácích, na pravé straně družstvo hostů.

3. Utkání, hrací doba, vítěz utkání

3.1 Utkání se skládá z šesti (6) údobí hry a případného prodloužení.
3.2 Délka jednoho údobí hry je pět (5) minut hrubého času. Délka prodloužení jsou tři (3) minuty
hrubého času.
3.3 V případě záměrného zdržování hry (např. střídání v posledních vteřinách údobí hry nebo
prodloužení apod.), má rozhodčí právo nastavit až třicet (30) vteřin na konci každého údobí hry
nebo prodloužení.
3.4 Každé údobí hry má svůj výsledek – vítězství 2 body, remíza 1 bod, porážka 0 bodů. Konečný
výsledek je součtem těchto klasifikačních bodů (např. 9:3, 8:4 apod.). Pokud je po šesti (6) údobích
hry nerozhodný stav (tzn. 6:6), hraje se prodloužení k určení vítěze utkání.
3.5 V utkání nemají družstva žádný oddechový čas.
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4.

Družstva, hráči, náhradníci

4.1 Družstvo má deset (10) až patnáct (15) členů družstva. Každý hráč může hrát maximálně tři (3)
údobí hry. Minimum hráčů pro utkání je tak dvanáct (12) hráčů. V případě prodloužení může
nastoupit kterýkoliv člen družstva.
4.2 Utkání začíná se třemi hráči na hřišti.

5. Chyby, trestné hody

5.1 Hráč se může dopustit libovolného počtu osobních a jedné nesportovní chyby hráče na hřišti. Při
druhé (2) nesportovní chybě však povinně střídá.
5.2 Družstvo není v trestu za osobní chyby za jakýkoliv počet osobních, nebo nesportovních chyb
hráčů.
5.3 Jeden (1) trestný hod se provádí pouze za osobní chyby při střelbě nebo jako dodatkový hod při
dosaženém koši.
5.4 Dva (2) trestné hody se provádí jako součást trestu za nesportovní chybu.

6. Hra s míčem
6.1 Po každé neúspěšné střelbě z pole nebo po posledním neúspěšném trestném hodu:
Pokud míč doskočí útočící družstvo, může se znovu pokusit o dosažení koše, bez návratu za oblouk
(6,75 m). Pokud míč doskočí bránící družstvo, musí vrátit míč driblinkem nebo přihrávkou za
oblouk (6,75 m).
6.2 Po změně držení míče: Pokud dojde ke změně držení míče u družstva uvnitř území ohraničeného
obloukem (6,75 m), musí být míč vyvezen driblinkem nebo přihrávkou za oblouk (6,75 m).
6.3 Není stanoven limit a neměří se čas pro střelbu.
6.4 Koš může být uznán jen v případě, pokud si hráči družstva po změně držení míče alespoň jednou
nahráli.
6.5 Míč je považován za obloukem (6,75 m) v těchto případech: a) míč se dotkl hřiště za čarou oblouku
6,75 m (nikoliv jen čáry 6,75 m), b) míč je pod kontrolou hráče za obloukem 6,75 m (žádná
hráčova noha není uvnitř oblouku, ani se nedotýká čáry oblouku).
6.6 V případě situace rozskoku je míč přiznán bránícímu družstvu.
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Zápis o utkání 3x3 - Oblast Střední Morava
družstvo A

č.

družstvo B

Příjmení

trenér

dne
číslo utkání

družstvo A
1 2 3 4 5 6

FU

hodina

trenér

chyby družstva A

FU

podpis
chyby družstva B

1.období
2.období
3.období
4.období
5.období
6.období
A 1 B

družstvo B
1 2 3 4 5 6

Příjmení

č.

podpis

místo

1.období
2.období
3.období
4.období
5.období
6.období
A 2 B

A 3 B

A 4 B

A 5 B

A 6 B

A P B

A P B

body po období

A

B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.P
2.P
součet
konečný výsledek

A

zapisovatel

časoměřič

hl.pořadatel

Vítězné družstvo
rozhodčí
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podpis

B

Rozhodčí
Čl. 34 Řízení utkání
(1) Utkání řídí sbor rozhodčích. Jeho složení stanoví asociace rozhodčích v rozpise soutěže.
(2) Rozhodčí k utkání deleguje asociace rozhodčích, která také provádí náhradní delegaci, pokud se
delegovaný rozhodčí omluví. Na jednorázové soutěže deleguje asociace rozhodčích ve spolupráci s
řídícím orgánem potřebný počet rozhodčích, z nichž jeden je pověřen funkcí hlavního rozhodčího.
(3) Nedostaví-li se rozhodčí k utkání, postupuje se takto:
a) v každém případě je nutno čerpat čekací dobu
b) pokud se ani po čekací době nedostaví jeden z delegovaných rozhodčích k utkání, rozhodne se
přítomný delegovaný rozhodčí, zda utkání bude řídit sám, nebo zda si vybere podle vlastního
uvážení druhého rozhodčího
c) pokud se dostaví delegovaný rozhodčí opožděně, ale ještě před začátkem druhého poločasu,
vstoupí do hry při nejbližším přerušení hry a vymění nedelegovaného rozhodčího. Pokud se
dostaví až po zahájení druhého poločasu, dokončí utkání v druhém poločase
náhradní rozhodčí. Delegovaný rozhodčí převezme řízení utkání ve druhém poločase jen v
případě, že utkání řídí nekvalifikovaný rozhodčí či pouze jeden rozhodčí.
d) v případě, že se k utkání nedostaví ani jeden z delegovaných rozhodčích, musí se družstva
dohodnout na dvou či jednom z přítomných rozhodčích či osobách, které budou utkání řídit.
Dohodu zaznamenají do zápisu o utkání ještě před zahájením utkání a kapitáni družstev ji na
zápise podepíší. Takové utkání musí být vždy sehráno a je hráno jako mistrovské. V případě, že
k dohodě nedojde, působí jako rozhodčí zástupce každého družstva, která mají utkání
odehrát.Tuto okolnost je rovněž nutno zapsat do zápisu o utkání. Tito zástupci mají v takovém
případě povinnosti i práva rozhodčích.
(4) Rozhodčí obdrží od pořadatele náhradu cestovních výdajů a odměnu ve stanovené výši. Pokud
delegovaný rozhodčí přijel k zápasu opožděně bez vlastní viny a utkání neřídil, obdrží pouze náhradu
cestovních výdajů. Když však řízení utkání převzal, obdrží i odměnu. Jestliže se rozhodčí k utkání dostavil
a utkání se nehrálo, obdrží rozhodčí plnou úhradu cestovních výloh a odměnu.
Čl. 35 Práva a povinnosti rozhodčích
(1) Rozhodčí jsou povinni:
a) dokonale ovládat a dodržovat všechna ustanovení Pravidel basketbalu včetně manuálu
Mechanika pro rozhodčí, Soutěžního řádu basketbalu, Rozpisu soutěží a ostatních pokynů a
směrnic řídícího orgánu
b) dostavit se nejpozději 20 minut před určeným začátkem utkání na hrací plochu a plnit všechny
povinnosti stanovené pravidly basketbalu - Pravidlo osm Rozhodčí, rozhodčí u stolku, komisař:
jejich povinnosti
c) omluvit se včas delegačnímu pracovníku, pokud se nemohou dostavit k utkání, tak, aby byla
zabezpečena náhradní delegace.
(2) První rozhodčí je povinen:
a) před zahájením utkání provést kontrolu náležitostí hráčů a družstev s výjimkou dle čl. 16 odst. (2).
Kontrolu neprovádí, je-li přítomen komisař
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b) nepřipustit ke hře hráče, který není oprávněn nastoupit. Má-li oprávněné pochyby o totožnosti
hráče, porovná licenci s osobním průkazem s fotografií
c) zapsat do zápisu skutečnosti stanovené Pravidly basketbalu, Soutěžním řádem basketbalu,
Disciplinárním řádem basketbalu a Rozpisem soutěže a dále všechny závady a nedostatky na
základě zjištění vlastního či komisaře
d) pokud nabude přesvědčení, že před, v průběhu nebo po utkání došlo k pokusu o podvod nebo zjistí
závažné nesrovnalosti, musí zapsat zjištěné skutečnosti do zápisu a okamžitě je hlásit řídícímu
orgánu soutěže
e) na základě žádosti kapitána družstva zapsat do zápisu jakýkoliv záznam uvedený v čl. 38, odst. (3),
písm. b) SŘB.
(3) Při vyloučení hráče, trenéra, asistenta trenéra či osob doprovázejících družstvo:
a) je první rozhodčí povinen přesně kvalifikovat a do zápisu popsat přestupek a zároveň do zápisu
uvést, zda je vyloučení dostatečným trestem nebo zda trvá na zahájení disciplinárního řízení
b) žádá-li první rozhodčí o zahájení disciplinárního řízení, sdělí všichni rozhodčí, kteří utkání řídili
(doporučeným dopisem nebo el. poštou), své vyjádření o okolnostech případu nejbližší
pracovní den po utkání řídícímu orgánu, kopii vyjádření zašlou oběma klubům.
Čl. 36 Práva a povinnosti komisařů
1) Komisař je představitelem České basketbalové federace při utkání. Před utkáním, v průběhu
utkání i po utkání plní úkoly uložené mu pravidly basketbalu, SŘB a statutem komisařů.
2) Komisař je delegován k utkání, stanoví-li tak rozpis soutěže, nebo na vyžádání některého ze
soupeřů nebo z rozhodnutí řídícího orgánu.
3) Náklady spojené s účastí komisaře jsou hrazeny způsobem stanoveným v rozpise soutěže.
(4) Komisař je povinen:
a) ovládat ustanovení pravidel basketbalu, SŘB a rozpisu příslušné soutěže
b) zúčastnit se celého utkání, k němuž byl delegován
c) předložit pořadateli řádnou delegaci kromě případu, kdy byl jmenovitě uveden v pořadu utkání
d) kontrolovat a sledovat celý průběh utkání z místa mu vyhrazeného pořádajícím klubem
u stolku rozhodčích
e) při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí upozornit na ně kteréhokoliv z rozhodčích utkání plnit další
úkoly uložené mu orgánem, který ho k utkání vyslal
f) v případě zjištění nedostatků a nesrovnalostí souvisejících s průběhem utkání, k němuž byl
delegován, či při zjištění jiných závažných okolností podat do 48 hodin zprávu
asociaci
g) rozhodčích a řídícímu orgánu s popisem zjištěných skutečností
h) nejpozději 30 minut před zahájením utkání provést kontrolu náležitostí jednotlivců i družstev i
technického stavu hřiště
i) žádá-li některý z rozhodčích o zahájení disciplinárního řízení, sdělí komisař (doporučeným
dopisem nebo el. poštou) své vyjádření o okolnostech případu nejbližší pracovní den po utkání
řídícímu orgánu, kopii vyjádření zašle oběma klubům.
(5) Komisař je oprávněn:
a) zaujmout místo u stolku rozhodčích u stolku mezi zapisovatelem a časoměřičem
b) doporučit rozhodčím taková opatření, která by zamezila nepřístojnostem či nesprávnostem před
utkáním, v průběhu utkání nebo i po něm.
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