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Výbor oblasti st ední Morava
uveden samostatn na internetových stránkách http://olo.cbf.cz (odkaz „Kontakt“)

Kontaktní adresy oblasti st ední Morava a platební styk pro kluby :

eská basketbalová federace ,oblast st ední Morava
Bo ivojova 235/1
779 00 Olomouc
Telefon :
E-mail :
O / BF /
Bankovní spojení :
.ú.
Konstantní symbol pro platby
Variabilní symbol : osmimístný
03 (basketbal)
01
02
03
05

728 025 696 , 776 082 256
basketbal.olomoucky.kraj@seznam.cz
227 097 20
.u.203 285 835 /0600 , GE Money Bank,a.s.
558
xxxx
ty místný kód klubu u BF) xx (kód platby)
... startovné do sout ží v etn kvalifikací
... pokuta za nedodržení ád
... poplatky za disciplinární ízení
... poplatky za námitkové a odvolací ízení

Veškeré platby (za námitky, odvolání, disciplinární ízení aj.) musí klub hradit složenkou nebo
bankovním p íkazem, které p ikládá v kopii k podání.
i platbách musí být dodržena bezpodmíne
tato zásada, v p ípad neprokazatelnosti platby
bude posuzováno jako nespln ní povinnosti, se všemi d sledky plynoucími z d vodu platby.
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Seznam p id lených ísel klub m

íslo klubu
7038
7076
8004
8011
8013
8020
8023
8024
8028
8043
8046
8053
8071
8073
8099
8101
8102
8103
8107
8112

BF v sout žích oblasti st ední Morava pro platební styk

klub
SKB ZLÍN
SLAVIA MBA KROM ÍŽ
BK NOVÝ JI ÍN
BK LIPNÍK
BK OLOMOUC
SBK VALAŠSKÉ MEZI
Í
TJ POST ELMOV
OSK OLOMOUC
SK UP OLOMOUC
TJ MEZ MOHELNICE
SIGMA HRANICE
TJ ŠUMPERK
TJ OP PROST JOV
TBS P EROV
KK VALAŠSKÉ MEZI
Í
BASKETBAL JESENÍK
BASKETBAL OLOMOUC
ORLI PROST JOV
BASKET VALMEZ
BCM ORLI PROST JOV
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Rozpis sout ží
ízených Hrací komisí BF oblasti st ední Morava
sezóna 2018 / 2019
XVIII. ro ník
ebory oblasti st ední Morava (kraj Olomoucký a Zlínský)
etn Nadregionálních sout ží a spole ných sout ží s oblastmi severní Moravy
1.
1.1.

Všeobecná ustanovení
ízení sout ží
Sout že ídí Hrací komise (dále jen HK) – ídící orgán sout ží oblasti
(dále jen BF StM).

BF st ední Morava

Adresa pro korespondenci:
BF St ední Morava,
Bo ivojova 235/1
779 00 Olomouc
E-mail :
basketbal.olomoucky.kraj@seznam.cz
1.2.

edpis
Hraje se podle Pravidel basketbalu, platných od 1.10.2018 (pravidla a oficiální výklady
viz, http://www.cbf.cz/administrativa/pravidla-basketbalu.html) sportovn
technických
dokument uvedených v l. 10 Sout žního ádu /dále jen „S B“ /, podle Pravidel pro
minibasketbal
(http://www.minibasketbal.cz/pravidla-minibasketbalu.html)
a
dle
ustanovení tohoto rozpisu a jeho p íloh s následujícími odchylkami:
1. V jednom utkání m že nastoupit max. 12 hrá

/ hrá ek

2. V sout žích minižactva U11, U12 a U13 musí do utkání nastoupit minimáln 5 hrá ,
maximáln m že k utkání nastoupit 15 hrá . V utkání družstev p ihlášených bez
výjimek o postup na mistrovství R je povinnost startu minimáln 10 hrá v utkání a
dodržení všech pravidel minibasketbalu.
V p ípad nedodržení bude postupováno p i hodnocení utkání takto:
a. Družstvu p i nedodržení pravidel minibasketbalu v utkání, zejména po et
hrá /hrá ek, nedodržení st ídání apod. budou v tabulce odebrány body
Vít zství v utkání – výsledek ponechán – body 0:1
Prohra v utkání – výsledek ponechán – body 0:2
Nedodržení pravidel ob ma družstvy – výsledek ponechán – body 0:0
b. Výsledky s odebráním bod se p enesou do tabulky o P eborníka kategorie
c. Výsledky družstev startujících se schválenými výjimkami se do tabulky o P eborníka
nezapo ítávají
d. Rozhodování v kone né tabulce v po adí – body – vzájemné zápasy – nový jeden
zápas na neutrální p
3. V kategoriích nejmladšího a mladšího minižactva je povoleno hrát pouze na snížené
koše (260 cm), v p ípad nep edsazených koš se ára TH posouvá automaticky
o 80 cm blíže ke koši.
4. Minimální rozm ry h išt jsou 22 x 11 m
5. Zápisy o utkání se vedou dle l. 2.3 tohoto rozpisu
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6. H išt musí odpovídat pravidl m basketbalu a to v rozsahu, který ur í ídící orgán
v rozpisu sout že. Teplota vzduchu v t locvi
, m ená ve st edovém kruhu ve výši 1,5
m nad zemí, musí init 18°C. Pokud teplota vzduchu nedosáhne 15°C, utkání se
neodehraje. Všechny p ípady, kdy bude zjišt na teplota nižší než 18°C, budou ešeny
ídícím orgánem sout že.
7. Je povoleno pouze lajnování platné od 1.10.2012, výjimky jsou povolené pouze na
základ p edložené žádosti v p ihlášce do sout ží
8. Hrací mí
Gala nebo Molten, odpovídající
komisa i (rozhod ím) po ádající družstvo

pravidl m

basketbalu,

p edkládá

9. Po adatel poskytne družstvu soupe e na rozcvi ení p ed utkáním i v p estávkách
nejmén t i vyhovující mí e zna ky a typu shodné s hracím mí em
10. Podrobnou zprávu podle l. 46.10 Pravidel basketbalu podává první rozhod í jen na
vyžádání HK. V p ípadech, kdy rozhod í žádají o zahájení disciplinárního ízení,
postupují oba rozhod í podle l. 35, odst. 3, písm. b) S B.
11. Start starších hrá
v nižší kategorii a start dívek v družstvech chlapc
schválenými výjimkami Valnou hromadou BF StM (viz níže):

se

ídí

Výjimky v sout žích oblasti StM
Výjimka A - povolení startu max. 3 starších hrá starších o 1 kalendá ní rok d íve. Na
soupisku každého družstva mohou být zapsáni nejvýše 3 hrá i narození o jeden
kalendá ní rok d íve, než je ú ední ro ník narození. Tito hrá i jsou na soupisce z eteln
ozna ení zvýraz ova em a ozna ení velkým písmenem „S“ (starší). Všichni t i hrá i mohou
být zapsáni na zápis o utkání daného družstva.
hem utkání
že být na h išti pouze 1
starší hrá každého družstva, z toho d vodu musí všichni starší hrá i být na ramínku
ozna eni z etelnou páskou odlišné barvy, aby rozhod í nep ipustili soub žný pobyt více
starších hrá
na h išti. Neozna ený starší hrá nesmí do utkání zasáhnout, v p ípad
defektu ozna ení musí být okamžit vyst ídán!
Mezi starší hrá e mohou být zapsáni pouze Ti, kte í nejsou uvedeni na žádné
soupisce vlastní i vyšší v kové kategorie.
Výjimka B - zrušení pravidla o st ídání v minibasketbalu v utkáních, kde u n kterého
družstva p ihlášeného do sout že, nemající pot ebný po et hrá na zápise o utkání. Hrá
že nastoupit pouze ve 3 tvrtinách, vyjma p ípadu nižšího po tu hrá
na Zápise o
utkání než 7.
Výjimka C - povolení startu dívek v sout žích chlapc (nikoliv naopak).
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Družstva startující za použití jakékoliv výjimky startují v sout ži bez nároku na
postup do vyšší fáze sout že a bez nároku na titul oblastního P eborníka. V dané
sout ži musí být vedeny dv tabulky.
Výjimka D - Sokolovna P erov - lajnování
V p ípad porušení jakékoliv schválené výjimky pop . pravidel basketbalu/minibasketbalu
bude postupováno dle S , tohoto Rozpisu pop . dalších platných dokument a sm rnic
BF.

1.2.1. P ílohy rozpisu (umíst né na internetových stránkách http://olo.cbf.cz)
Nedílnou sou ástí tohoto rozpisu jsou následující p ílohy:
- adresá organiza ních pracovník družstev (uvedeni v systému Leris)
- adresá rozhod ích
(uvedeni v systému Leris)
- seznam schválených t locvi en
(odkaz „Haly“)
- hrací systém sout ží a termínový kalendá
(odkaz „Dokumenty oblast StM“)
- delegace rozhod ích
(odkaz „delegace rozhod ích“)
- rozpis utkání
jednotlivých kategorií
(odkaz „sout že oblasti StM“)
- manuál pro obsluhu servis rozhraní družstev (odkaz „manuály servis“)
- Vyhlášení mistrovských sout ží na sezónu 18/19 (odkaz „Dokumenty oblasti StM“)

1.3.

Systém sout ží
St edomoravská liga - muži

Hrací den pátek, dlouhodobá sout ž
13 družstev, každý s každým doma
/venku

ÍDÍ OBLAST BF ST EDNÍ MORAVA

Ženy

Spole ná sout ž oblastí st ední a
severní Moravy. Výsledky družstev
ihlášených do StM ze vzájemných
utkání se zapo ítávají z dlouhodobé
sout že.

ÍDÍ OBLAST BF SEVERNÍ MORAVA
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Nadregionální liga žák U 15 (skupina E)
ÍDÍ OBLAST BF ST EDNÍ MORAVA

ebor U – 13 (starších minižák )

Rozlosování sout ží
NRL
bylo
stanoveno
centráln . STK- BF
ipravila skupiny NRL. Sobota/Ned le
- doma/venku jedno utkání v jeden
den. Po ukon ení základní ásti bez
družstev
postoupivších
do
Celostátní ligy spole ná sout ž se
skupinou F. Systém bude dle po tu
posupujících stanoven dodate
na
základ vzájemné dohody StM a SM.

Sout ž oblasti StM dv utkání v jednom
dni, doma/venku.
Družstva startující bez výjimek budou
za azena do samostatné tabulky
s výsledky vzájemných utkání.

ÍDÍ OBLAST BF ST EDNÍ MORAVA

ebor U – 13 (starších minižáky )

ihlášená družstva do oblasti StM
OSK+Lipník startují ve spole né
ÍDÍ OBLAST BF SEVERNÍ MORAVA
sout ži s oblastí SM, Vít zem oblasti
Finále o vít ze oblasti ídí BF ST EDNÍ se zapo ítávají utkání ze spole né
MORAVA
sout že a to za p edpokladu dodržení
pravidel mini. Domácí družstvo zašle
ídícímu sout že skeny zápis
ke
kontrole. Družstva startují na soupisky
vytvo ené v oblasti StM viz níže a dále
dle tohoto Rozpisu, ostatní družstva se
astní spole ných sout ží a ídí se
dokumenty daných ídícím sout že.

ebor U 12 (mladších minižák )

Sout ž oblasti StM dv utkání v jednom
dni, doma/venku.
Družstva startující bez výjimek budou
za azena do samostatné tabulky
s výsledky vzájemných utkání.
DELEGOVÁN POUZE 1 ROZHOD Í
DRUHÉHO
ZAJIŠ UJE
DOMÁCÍ
DRUŽSTVO VIZ BOD 1.9.7.

ÍDÍ OBLAST BF ST EDNÍ MORAVA
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ebor U 12 (mladších miniža ek)

ihlášená družstva do oblasti StM
/OSK/ za azeno ve spole né sout ži
s oblastí SM, družstvo se ú astní
spole ných
sout ží
a
ídí
se
dokumenty daných ídícím sout že.

ÍDÍ OBLASTI SM

ebor U 11 (nejmladších minižák )

Sout ž oblasti StM dv utkání v jednom
dni, doma/venku.
DELEGOVÁN POUZE 1 ROZHOD Í
DRUHÉHO
ZAJIŠ UJE
DOMÁCÍ
DRUŽSTVO VIZ BOD 1.9.7.

ÍDÍ OBLAST BF ST EDNÍ MORAVA

ebor U 11 (nejmladších miniža ek)

Sout ž oblasti StM Jedna skupina
každý s každým dvoukolov 2 utkání v
1 den. Poté finálová skupina s oblastí
Severní Morava. Týmy na 1.-2. míst
budou hrát o 1.- 4. místo, atd. týmy na
3.- 4. míst o 5.- 8. místo, a týmy na 5.7. míst o 9. - 12.místo. Utkání ze
základní skupiny se zapo ítávají.
Povinnost odehrát finálovou skupinu
Družstva startující bez výjimek budou
za azena do samostatné tabulky
s výsledky vzájemných utkání.
DELEGOVÁN POUZE 1 ROZHOD Í
DRUHÉHO
ZAJIŠ UJE
DOMÁCÍ
DRUŽSTVO VIZ BOD 1.9.7.

ÍDÍ OBLAST BF ST EDNÍ MORAVA

Sout ž U 10 (nejmladších minižák a
nejmladších miniža ek)

Sout ž ipravuje BF, bude up esn no
po zaslání propozic

Školní Olomoucká liga U 10 (nejmladších Sout ž ízena samostatn mimo tento
minižák )
Rozpis / ídící sout že Karel H lka / za
podpory HK BF StM
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Postupový s sestupový klí

BF oblasti StM sezóna 2018/2019:

Muži :
Vít z OP I postupuje do II. ligy muž
Ženy:
vít z postupuje do kvalifikace o 2. ligu
U - 15 Starší žáci
vít z sout že v oblasti st ední Morava má nárok na start v Celostátní lize žactva
U - 13 Starší minižáci, starší minižákyn
vít z sout že v oblasti st ední Morava postupuje do p edkola P eboru eské republiky
staršího minižactva za p edpokladu dodržení pravidel minibasketbalu. ( V p ípad
nepostupu vít ze na MR postupuje do Národního finále minižactva, V p ípad postupu jde
2. V po adí na NF)
U - 12 Mladší minižáci, mladší minižákyn
vít z sout že v oblasti st ední Morava postupuje do Národního finále minižactva za
edpokladu dodržení pravidel minibasketbalu.
U - 11 Nejmladší minižáci, nejmladší minižákyn
vít z sout že v oblasti st ední Morava postupuje do Národního finále minižactva za
edpokladu dodržení pravidel minibasketbalu.
1.4.

Hrací doba, mí e, koše, dresy
Hrací doba je v kategoriích minižactva:
4 x
8 minut
istého asu
Ve všech ostatních kategoriích :
4 x 10 minut
istého asu
Hraje se výhradn s mí i zna ky GALA nebo MOLTEN (jiná zna ka není povolena)
odpovídajícími pravidl m basketbalu. Sout že muž a junior U19 se hraje velikosti . 7,
sout že žen a kadetek U17 se hrají s mí em velikosti . 6, sout že minižactva se hrají
s mí em velikosti . 5.
Po adatel utkání poskytne družstvu soupe e (v p ípad turnaje všem družstv m) na
rozcvi ení p ed utkáním a b hem p estávky nejmén t i vyhovující mí e shodné zna ky
s hracím mí em.
K utkání jsou hrá i povinni nastoupit v jednotných dresech odpovídajících Pravidl m
basketbalu s ozna ením ísly dle t chto Pravidel. Pokud nedojde k jiné dohod , je
po adatel povinen nastoupit k utkání ve sv tlých dresech, hostující tým v tmavých
dresech.
Pro utkání mladšího a nejmladšího minižactva jsou p edepsány koše o výšce obrou ky
260 cm.
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1.5.

Podmínky pro za azení družstva v sout ži
Všechna družstva musí spl ovat podmínky pro za azení družstev do sout že k jejichž
pln ní se zavázala p ihláškou do sout že. Z nepln ní podmínek vyplývají sankce
uvedené ve Vyhlášení mistrovských sout ží pro sezónu 2018/2019.

1.6.
1.6.1.

Startují
V kové kategorie
V jednotlivých kategoriích mohou k utkání nastoupit hrá i/hrá ky narození:
muži, ženy
narozen 31.12.1999 a starší
junio i a juniorky U19
narozen od 1.1.2000 do 31.12.2001 v etn
kadeti a kadetky U17
narozen od 1.1.2002 do 31.12.2003 v etn
st. žáci a žákyn U15
narozen od 1.1.2004 do 31.12.2005 v etn
ml. žáci a žákyn U14
narozen od 1.1.2005 a mladší
starší minižactvo U13
narozen 1.1.2006 a mladší
mladší minižactvo U12
narozen 1.1.2007 a mladší
nejmladší minižactvo U11
narozen 1.1.2008 a mladší
ípravka U10
narozen 1.1.2009 a mladší
Podmínky startu ve vyšší v kové kategorii upravuje l. 18 S B.
Ke spln ní podmínky l. 18.1. S B se sou asný start v kategorii starších a mladších žáky
nebo sou asný start ve všech kategoriích minibasketbalu považuje za start v jedné
kategorii.
kovou hranicí pro pendlování a hostování v sezón 2018/19 je ke dni 16. 5. 2018 bylo
hrá i/hrá ce 24 let nebo mén .

1.6.2.

Hostování
Hostování se ídí ustanovením l. 20 "Sout žního ádu basketbalu". Do jednoho družstva
smí hostovat maximáln t i hrá i p íslušné kategorie a t i hrá i mladší v kové kategorie.

1.6.3.

azování
azování mezi družstvy téhož klubu se ídí ustanovením
basketbalu".

1.6.4.

l. 21 "Sout žního ádu

Podmínky startu v jedné v kové kategorii (pendlování)
Pendlování se ídí ustanovením l. 19 "Sout žního ádu basketbalu". Upozor ujeme na
následující podmínky:
Pendlováním se rozumí pouze start hrá
a hrá ek ve stejné v kové kategorii za dv
družstva stejného klubu. Pendlovat ve všech kategoriích je možno pouze z vyšší sout že
do nižší; na soupisce družstva hrajícího nižší sout ž m že být uvedeno maximáln 5
pendlujících hrá , z nichž v jednom utkání mohou nastoupit maximáln t i. Hrá i nižší
kové kategorie nejsou ve vyšších v kových kategoriích považováni za pendlující hrá e,
ale za stálé hrá e A i B tým .
10

1.6.5.

Podmínky startu v jiné v kové kategorii
Podmínky eší l. 18 S B.

1.6.6.

Ozna ení pendlování a hostování v zápise o utkání
Všichni pendlové do družstva musí být ozna eni v zápise o utkání za jménem hrá e velkým
"P" a všichni hrá i hostující do družstva musí být v téže rubrice ozna eni velkým "H"
(hostování do stejné v kové kategorie) nebo "HM" (hostování do vyšší v kové kategorie).
Za ozna ení odpovídá trenér družstva.

1.7.

Náležitosti jednotlivce
Jsou vyžadovány dle l.16 S B, p ed utkáním družstvo p edkládá rozhod ím (komisa i)
barevn vytišt nou soupisku.
Nespln ní této povinnosti poznamenají rozhod í do zápisu o utkání.

1.8.

Úhrada náklad
Družstva startují v mistrovské sout ži na vlastní náklady.

1.9.

Delegovaní inovníci

1.9.1.
Rozhod í
Rozhod í deleguje
ABR StM
v etn spole ných sout ží s oblastí
BF SM a
Nadregionálních lig (deleguje domácí utkání družstev z oblasti BF StM). Delega ní referent
z oblasti BF StM spolupracuje s delega ními referenty ostatních oblastí BF).
Delegace jsou provád ny elektronicky p i využití systému BF, delegace pop . zm ny
provádí v systému u všech sout ží oblasti BF StM del.ref. ABR StM.
Rozhod í u stolku zajiš uje po ádající klub, který pln odpovídá za jejich ádný výkon.
Klub má právo vyžádat si na kterékoliv utkání p ítomnost komisa e, komisa e deleguje HK
BF StM. Náklady spojené s jeho inností (stravné, cestovné, nocležné) v etn odm ny
hradí v míst utkání klub, který si p ítomnost komisa e vyžádal. Odm na komisa e iní 300
.
Rozhod í hradí po adatel utkání, rovn ž tak hradí i odm nu komisa e, která iní 300 K (je-li
delegován). Cestovné, stravné, nocležné komisa e hradí BF StM v p ípad finálových a
kvalifika ních utkání.
Rozhod í je povinen dokonale ovládat a dodržovat všechna ustanovení pravidel
basketbalu, S B, Rozpisu sout že, ostatních pokyn a sm rnic ídícího orgánu v etn
jejich dodatk platných pro sezónu 2018/2019.
1.9.2.

Omluvy rozhod ích
i omluvách se postupuje následovn :
Rozhod í se omlouvá e-mailem delega nímu referentovi, v p ípad , že do utkání zbývá
mén než 48 hodin, omlouvá se delega nímu referentovi telefonicky. Pokud zná rozhod í
11

edem termíny, v nichž nebude moci ídit utkání, sd lí tyto delega nímu referentovi, který
vede volné termíny rozhod ích v evidenci.
Rozhod í má nárok na 2 bezplatné omluvy v každé polovin probíhající sezóny, každá
další omluva bude zpoplatn na (3. omluva 100 K , 4. omluva 200 K atd.).
Toto neplatí pro ty rozhod í, kte í jsou delegováni k utkáním ízeným
ABR a
nadregionálních sout ží (taková delegace má vždy p ednost p ed delegací ABR StM), pod
podmínkou, že doty ný rozhod í tuto skute nost neprodlen nahlásí delega nímu
referentovi. Pokud by tak neu inil, pak bude pokutován podle výše uvedeného p íkladu.
Utkání na která je delegován rozhod í s adresou bydlišt na území oblasti ízenou
ABR StM (tj. Olomoucký a Zlínský kraj) mají p ednost p ed delegací na utkání v jiné
oblasti.
Delega ní referent :
Emailová adresa: lukaskapana@seznam.cz
Lukáš Kapa a
mobil : 776 083 804 pop . 608 77 11 71
informace pro rozhod í najdete na internetových stránkách http://olo.cbf.cz odkaz
ABR StM“ a Delegace rozhod ích na utkání odkaz „Delegace rozhod ích“
1.9.4

Vetování rozhod ích a zm ny delegace:
Klub m že p ed zahájením sout ží uplatnit veto na max. t i rozhod í na p ihlášce do sout ží.
Takto vetování rozhod í nebudou po celou sezónu 2018 / 2019 delegováni k ízení utkání
družstev klubu-oddílu, pokud klub - oddíl písemn nebo elektronickou poštou veto nezruší.
Pokud klub nevy erpá veto t í rozhod ích p ed zahájením sout ží, m že jej uplatnit
obdobným zp sobem do 30. 1. 2019 na utkání hraná v období od 1. 2. 2019 do skon ení
sout ží.

1.9.5

Zm na delegace rozhod ích:
Po vydání po adu utkání a delegace rozhod ích m že družstvo požádat o zm nu delegace
na libovolné utkání. Žádosti bude vyhov no za p edpokladu, že bude doru ena na adresu
Delega ního referenta ABR StM nejpozd ji 10 dn p ed termínem utkání a na základ
úhrady správního poplatku, který iní za vým nu jednoho rozhod ího v jednom hracím
termínu 200 K . Poplatek se uhradí na ú et BF StM složenkou, nebo bankovním
evodem. Kopie dokladu o úhrad správního poplatku musí být k žádosti p iložena.

1.9.6.
Potvrzování delegací
VEŠKERÉ hlášenky, náhradní delegace, rozpisy sout ží a zm ny budou zasílány pouze
internetem !!! Rozhod í je povinen každou delegaci potvrdit do 3 dn od obdržení.
(potvrzuji pop . OK p eposláním hlášenky na adresu delega ního referenta email
lukaskapana@seznam.cz).
V p ípad zavedení centrálních stránek a z ízení p ístupu pro oblastní rozhod í budou
všichni rozhod í v as obesláni schváleným dodatkem tohoto Rozpisu.
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1.9.7.

Delegace rozhod ích pro kategorie U10 a U 11 a U12
Delegace 1 kvalifikovaný (deleguje ABR StM) – první rozhod í + 1 asistent rozhod ího
(m že být i bez licence - zajiš uje oddíl, klub v etn náhrad)
Sporné situace eší a rozhoduje první kvalifikovaný rozhod í.
V p ípad , že klub tohoto rozhod ího nezajistí, náleží delegovanému rozhod ímu
odm na dle rozpisu ve výši 1,75 násobku ádné odm ny za každé utkání.
P i požadavku na druhého kvalifikovaného rozhod ího ze strany klub (požadavek na
email: lukaskapana@seznam.cz) hradí náklady na rozhod ího strana žádající dle zásad
tohoto Rozpisu.

1.10.

Hlášení utkání
1.10.1. Po adatel zasílá hlášenky v dob 10 - 28 dní p ed termínem utkání elektronicky v
systému na internetových stránkách
http://olo.cbf.cz -> odkaz „P IHLÁŠENÍ DO
SYSTÉMU“
Hlášenky pro soupe e, rozhod í a ídící orgán jsou zasílány po adatelem v systému „servis“
na www.cbf.cz nejmén 10 dní p ed utkáním. Systém se uzavírá vždy 7 dní p ed
stanoveným termínem. Po tomto termínu je pot eba požádat HK
BF STM
(basketbal.olomoucky.kraj@seznam.cz) o zadání za átku zápasu nebo zm ny termínu.
Nedodržování této povinnosti bude pokutováno.
1.10.2. Povinnost zasílat hlášenky odpadá u klub , které zaslaly ídícímu orgánu sout že
informace o za átcích a místech utkání v požadovaném termínu a kde tato data jsou
uvedena na internetových stránkách. Kluby, rozhod í a komisa i jsou povinni se s t mito
údaji, které jsou uvedeny v po adu utkání a delegaci rozhod ích, seznámit a k t mto utkáním
se bez dalšího dostavovat. Po ádající klub má právo takto stanovený za átek hlášenkou
zaslanou podle prvního odstavce tohoto lánku zm nit p i dodržení ustanovení S B a tohoto
Rozpisu. Zm nu pevného za átku lze provést bez udání d vod . Jinak je za átek závazný
pro ob družstva i delegované rozhod í.

1.11.

Námitky
Jejich podání se ídí l. 40 S B

1.12.

Povinnosti družstev a klub
Povinnosti družstev a klub se ídí ustanovením S B.

1.13.

Titul
Vít zové kategorií (viz l.1.3.) získávají titul P eborník oblasti St ední Morava pro sezónu
2018 / 2019.

2.
2.1.

Zvláštní ustanovení
Soupisky
Na soupisce mohou být uvedeni jen hrá i a trené i , kte í spl ují všechny náležitosti lena
eské basketbalové federace. Soupisky se vypl ují online po p ihlášení na internetových
stránkách http://olo.cbf.cz -> odkaz „P IHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU“, potvrzovány jsou
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elektronicky. Klub je povinen vytvo it soupisku nejpozd ji 7 dn p ed termínem zahájení
íslušné sout že. Na soupisce je uvedeno jméno klubu a jeho I , název, pod kterým
družstvo v sout ži startuje, p íjmení, jména a místo stávajícího rodného ísla bude nyní na
soupisce íslo licence p edstavovat unikátní identifika ní íslo (maximáln desetimístné),
které je každému lenu zaregistrovanému u BF automaticky p id leno systémem Leris.
Poslední dv ísla tohoto identifika ního ísla odpovídají posledním dv ma ísl m ro níku
narození, odd len hrá i stálí, do družstva hostující nebo pendlující. Samostatn jsou na
soupiskách zapsáni trené i a jejich asistenti s vyzna ením kvalifikace a doby její platnosti.
Elektronicky potvrzená soupiska je ozna ena klí em (záhlaví soupisky – pod
nadpisem), který trenér družstva uvede v zápise o utkání pod názvem družstva nad
seznamem hrá
a rozhod í tento kód ov í. Soupiska musí být barevn vytišt na a
potvrzena razítkem klubu s
podpisy oprávn ných osob. Kontrolu t chto skute ností provádí první rozhod í (komisa )
utkání a p ípadné nesrovnalosti uvede do zápisu o utkání. Není-li hrá uveden na soupisce
družstva nebo má-li rozhod í jakékoli pochybnosti postupuje dle S B. Její nep edložení není
vodem k nesehrání utkání, rozhod í toto poznamenají do zápisu o utkání (viz l. 1.7
tohoto rozpisu).
Zm ny a p ípisy na soupiskách se provád jí elektronicky. Zm ny na soupiskách lze provád t
v pr
hu sout žního období kdykoliv, vždy však p i dodržení platných ustanovení
o p azování, p estupech i hostování. Postup obdobný jako u vytvá ení soupisky.
Za správnost všech údaj na soupisce odpovídá klub.
Zm ny na soupiskách ve smyslu p estup a hostování jsou možné jen p i dodržení S B.
Družstva minižactva, která si vytvo í (v etn p ípis ) soupisku v jiné oblasti, mají
povinnost pro sout že v oblasti StM zaslat naskenovaný originál soupisky ídícímu
sout že, který vytvo í soupisku v naší oblasti, a to nejmén 14 dni p ed termínem
prvního utkání, tyto soupisky budou platné pro oblastní sout že StM pop .
republikové sout že.
2.2.

Za átky utkání
Po adatelé jsou povinni respektovat l. 25 S B, pokud se kluby nedohodnou jinak
s p edchozím souhlasem Hrací komise BF.
Za átky utkání pro sout že ízené HK oblasti St ední Morava jsou stanoveny v rozp tí:
pátek
18:00 - 20:45
sobota
8:00 - 19:00
ned le
8:00 - 15:00

2.3.

Zápisy o utkání
Používají se Zápisy o utkání, schválené BF a vycházející z platných Pravidel basketbalu
eské verzi ve formátu A4. Pro utkání minibasketbalu se používají zápisy platné pro
minibasketbal. Po adatel je povinen vyplnit rubriky záhlaví zápisu v etn kategorie, ísla
utkání. Zvýšenou pozornost je nutno v novat evidenci chyb družstva, zapisovat první a t etí
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období hry ervenou propiskou, druhé a tvrté období hry modrou propiskou a výrazn
ozna it v kolonce osobních chyb ukon ení druhého období hry.
Záznamy o vybraných oddechových asech a ud lených technických a osobních chybách se
provád jí vyzna ením minuty, kdy k události došlo. U osobních chyb se indexem vpravo dole
ozna í eventuální po et trestných hod , u následujících chyb se indexem vpravo naho e
specifikuje jejich druh:
U – nesportovní
T – technická
D – diskvalifikující

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

Po ud lení druhé technické nebo druhé nesportovní chyby pop . kombinací obou stejnému
hrá i (trenérovi) následuje zápis GD, zna ící diskvalifikaci do konce utkání. Stejn se
postupuje po ud lení t etí technické chyby „B“ (nebo kombinaci 1x „C“ + 2x„B“) trenérovi.
Naskenovaný barevný originál zápisu je povinen uložit do autorizované sekce
service.cbf.cz (Utkání –> Statistiky -> Vložení souboru TZ) nejpozd ji první pracovní den po
utkání.
Zápisy je nutné skenovat do formátu pdf (jiný není p ípustný).

Velikost souboru nesmí p esáhnout max. 1 MB a dokument musí být itelný!
Každý jednotlivý originál bude p ed odesláním (uložením) p ejmenován:
íslo utkání dle rozpisu sout ží a kategorie.
V p ípad , že zpráva rozhod ích je napsána na druhé stran rozpisu musí být sken
oboustranný a odeslán/uložen jako jeden dokument.
i nespln ní bude postupováno dle Sazebníku pokut za p estupky za každý jednotlivý
ípad samostatn (tzn. za každý nezaslaný/uložený sken originálu pop . sken
nespl ující výše uvedené náležitosti.

Originál zápisu klub uschová do konce ervna 2019, první kopie zápisu náleží hostujícímu
družstvu, druhá družstvu po ádajícímu.
Postup vložení Zápisu do systému:
ihlášení do systému http://service.cbf.cz
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Družstva -> Utkání ->

–> Statistiky ->

->Vložení souboru TZ -> vybrat naskenovaný soubor (pojmenovaný: íslo utkání_kategorie)

Uložit
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2.4.

Vedení družstva kvalifikovaným trenérem
Každé družstvo musí být vedeno trenérem s platnou licencí a kvalifikací podle l. 3
Podmínek pro za azení družstev do sout ží. Nespln ní této povinnosti poznamenají
rozhod í do zápisu o utkání.
Nem že-li se trenér dostavit k utkání, m že ho zastoupit jiný držitel trenérské licence nebo
jakákoli zletilá osoba / dle l. 9 odst. 2 S B /, která není uvedena na soupisce, prokáže
svoji totožnost (licence, OP, pas, P apod.) p ed zahájením utkání rozhod ím (komisa i)
sou asn se soupiskou družstva, kte í tuto skute nost poznamenají do zápisu o utkání.
Trenér m že být zastupován v šesti zápasech b hem sezóny bez udání d vodu a bez
postihu. Za každou další neod vodn nou neú ast trenéra p i vedení družstva m že být
klubu ud lena 500,- K u družstva dosp lých a 300,- K u družstva mládeže.
Není-li p i zahájení utkání mládeže (netýká se U19) zajišt no vedení družstva
trenérem nebo jinou zletilou osobou (starší 18 let), utkání se neuskute ní.
Pokud v t chto sout žích musí trenér po ud lení diskvalifikující chyby, i po své 2.
technické chyb (C), nebo po t ech TCH v kombinaci 1 x C + 2 x B, resp. 3 x B,
opustit lavi ku družstva a družstvo nemá žádnou další p ítomnou dosp lou osobu, která
by jej vedla, rozhod í utkání ukon í a d vody uvedou do zápisu.

2.5.

2.6.

Zm na organiza ního pracovníka
V p ípad zm ny organiza ního pracovníka nebo jeho adresy (p íp. telefonu nebo e-mailu)
v pr
hu sout že je klub povinen oznámit tuto skute nost ídícímu orgánu i všem
družstv m p íslušné sout že (nutnost provedení zm ny v systému !!).
Organiza ní pracovním je povinen p ed zahájením sout že p ekontrolovat a aktualizovat
data v systému.
edehrávání utkání ve všední den a p eložení utkání

2.6.1 Utkání lze p edehrát v termínu p edcházejícímu p vodnímu bez souhlasu ídícího orgánu za
edpokladu písemné dohody obou soupe zaslané na adresu ídícího orgánu a del.
pracovníka.
Poplatek se neplatí p i p edehrání utkání p ed stanoveným termínem p i spln ní
1.10. tohoto rozpisu.

l

Z d vod p edem známých (státní svátky, prázdniny, školní akce apod.) je možné
žádat o p edehrání nikoliv o odložení utkání.
2.6.2

Zrušení utkání v asové tísni
Dochází-li ke zrušení utkání v asové tísni, zpravidla v hracím dnu, informuje iniciátor
zrušení zápasu (klub prost ednictvím pov eného funkcioná e) prokazateln (telefonicky a
poté emailem, SMS z ísla org. pracovníka nebo dalších osob spojených s družstvem
– trenér, asistenti trenéra) soupe e, ídícího sout že a delega ního pracovníka ABR a
delegované rozhod í, p íp. komisa e. Je-li to možné,
ídící sout že zrušení
zápasu vyzna í v informa ním systému BF.
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Je-li utkání zrušeno v ase, kdy již rozhod í vynaložil v souvislosti s ú astí na n m
prokazateln nutné a od vodn né náklady, uhradí tyto náklady klub, který zrušení utkání v
asové tísni inicioval. Byl-li již rozhod í na cest k utkání, p ísluší mu analogicky podle l.
25, odst. 7 S B rovn ž odm na. P ípadný spor o výši a oprávn nosti vynaložených
náklad rozhoduje HK ve spolupráci s pov eným pracovníkem ABR.
Dnem platnosti tohoto Rozpisu se neuplat uje Metodický pokyn pro rozhod í ABR
(Zrušení utkání a ekací doba) vydaný
ABR v pr
hu sezóny 2017/18 jako
dokument s neomezenou platností).
2.6.3 V p ípad žádosti o odložení z d vodu hromadného onemocn ní v družstvu je nutné
ídícímu orgánu doložit léka ské potvrzení od p íslušného oprávn ného léka e pro tolik
hrá , že dle soupisky není možné pro dané utkání sestavit družstvo s p edepsaným
minimálním po tem hrá
(v p ípad vyhlášení epidemie hygienickou stanicí nebude za
odložení utkání vyžadován poplatek za p eložení). V p ípad jiné nep edvídané události je
nutno doložit potvrzení p íslušného orgánu.
2.7.

Odložení utkání a jiné zm ny termín
Ostatní zm ny termín povoluje ídící orgán na základ žádosti, odeslané ídícímu orgánu
s potvrzením o zaplacení poplatku za p eložení utkání viz tabulka.
K žádosti iloží po ádající klub souhlasné stanovisko soupe e nebo soupe
doklad o zaslání žádosti na adresy klub , jichž se odložení utkání týká.
Žádost o zm nu termínu mistrovského utkání
(poplatek za každé utkání)
10 a více dn p ed termínem utkání
mén než 10 dn a více než 72 hodin p ed utkáním
mén než 72 hodin p ed termínem utkání

nebo

Výše správního poplatku
dosp lí
200 K
300 K
400 K

-

mládež
100 K
200 K
300 K

Odehrání utkání v jiném termínu bez schválení ídícím orgánem je p estupkem a bude
pokutováno !
sehrání utkání mimo termín bez souhlasu HK

400,-

za každé utkání

Povinnosti klub p i nesehrání utkání v ú edním termínu:
- klub, který nezp sobí nesehrání utkání, k n muž se soupe omluvil, je povinen do 3
pracovních dn po termínu utkání p edložit soupe i a v kopii HK t i termíny, v nichž je
ochoten utkání dohrát
- klub, který nesehrání utkání zp sobil, je povinen do 3 pracovních dn po obdržení návrhu
oznámit soupe i a v kopii HK, ve kterém z nabídnutých termín utkání sehraje (termín se
stane závazný pro oba kluby, HK i del.referenta ABR StM), p i nespln ní této povinnosti
bude utkání okamžit skre ováno ve prosp ch klubu, který nesehrání nezavinil s pokutou
18

1.000,- K /dosp lí a 500,- K mládež (opakovan nebo u více družstev klubu 2.000,- K
/dosp lí a 1.000,- K mládež) za každé nesehrané utkání pro provinivší se klub
- klub, který nesehrání utkání zp sobil, uhradí soupe i prokazateln zvýšené náklady na
nové utkání.
- nedojde-li k dohod klub o náhradním termínu, rozhodne o n m ídící orgán. V takovém
ípad m že být náhradní termín stanoven i na pracovní den se všemi d sledky z termínu
utkání vyplývajícími.
Veškerá odložená utkání musí být sehrána nejpozd ji do konce m síce následujícího
po ú edním termínu utkání! Platí však závazné ustanovení, že všechna utkání musí
být sehrána nejpozd ji do posledního termínu dlouhodobé ásti sout že.
- dále se postupuje dle l.1.10. Hlášení utkání
2.8.

Hlášení výsledku utkání ídícímu orgánu a zpracování údaj pro statistiku
V den sehrání utkání je po adatel povinen zve ejnit výsledek a jednotlivé tvrtiny
utkání na internetových stránkách BF StM a nejpozd ji v nejbližší pracovní den
vložit zápis o utkání na internetové stránky BF StM viz l. 2.3 tohoto Rozpisu. .
Výsledky se hlásí p es odkaz:
na internetových stránkách

http://olo.cbf.cz

(odkaz „P IHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU“)

Nedodržování této povinnosti hlášení výsledk je p estupkem a bude pokutováno !
(viz sazebník pokut za p estupky – 200 K /utkání)
Zpracování údaj pro statistiku
Každý klub sout že muž je navíc povinen zpracovat statistiku všech utkání svých
družstev hraných v rámci sout ží BF - StM a zve ejnit je nejpozd ji první pracovní
den po odehraném utkání.
ed zahájením sout že jsou družstva povinna uvést na www.olo.cbf.cz u všech
hrá za azených na soupisce základní údaje (výška, post), dobrovoln i další údaje,
edevším váha, íslo dresu. Údaje musí být pravideln aktualizovány. Statistiky
z každého utkání vypracovává a zadává vždy každý klub sám.
Vyhodnocuje se: dvojky, trojky, trestné hody st ílené/prom
né, po et faul .
Ostatním klub m v jiných kategoriích se nebrání zpracovávat statistiky i u jiných
sout ží, p ípadn další údaje jako nap . doskoky, minuty, asistence apod.
2.9.

Používání neve ejného dopravního prost edku
i používání neve ejného dopravního prost edku je družstvo povinno organizovat p íjezd
do místa utkání jako p i použití ve ejného dopravního prost edku. Pokud vznikne situace, kdy
i použití neve ejného dopravního prost edku dojde k opožd nému p íjezdu a tím
k nesehrání utkání, rozhodne o výsledku ídící orgán. Ten si zárove vyhrazuje právo zákazu
použití neve ejného dopravního prost edku.
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2.10.

Start zahrani ních hrá
V sout žích BF sm jí v jednom zápase za jedno družstvo nastoupit maximáln dva
zahrani ní hrá i s platnou licencí BF, ob ané Slovenské republiky se nepovažují za
zahrani ní hrá e.

2.11.

Postup p i náhradním m ení 14 a 24 vte in p erušovaným zp sobem
Náhradní m ení 14 a 24 vte in je povoleno použít výjime
v p ípad poruchy
asomíry. Provádí se na ru
obsluhovaných stopkách, p emž m
24 vte in je povinen
hlásit vždy 15. a 20. vte inu (u 24 vt.), resp. 5. a 10. vte inu (u 14 vt). V p ípad , že dojde k
erušení hry a nenabíhá
nových 14 (24) vte in, je m
14 (24) vt. povinen oznámit, kolik vte in je odehráno,
respektive kolik asu zbývá do uplynutí 14 (24) vte in.

2.12.
Odm ny rozhod ích a výplata náležitostí
2.12.1.
Odm ny rozhod ích
Rozhod ím náleží za rozhodování následující odm na:
Odm ny za ízení utkání
Rozhod ím náleží za ízení utkání tato odm na:
- St edomoravská liga muž
- nadregionální sout že U15
- oblastní p ebory minižactva

550 K
300 K
200 K

Odm na (v etn náklad ) náleží rozhod ím i za neuskute
základ obdržené hlášenky dostavili.

né utkání, ke kterému se na

V p ípad ízení utkání pouze jedním delegovaným rozhod ím náleží tomu odm na ve výši
1,5 násobku ádné odm ny za utkání. P íklad: odm na 200 K , pouze jeden rozhod í odm na bude init 300 K . Násobek se nevztahuje na cestovné a stravné. Toto ustanovení
se netýká kategorií U 10, U 11 a U12.
Za utkání hraná v pracovní dny mají rozhod í nárok na p íplatek za všední den vyjma
pátku hracího termínu sout že muž , náleží rozhod ímu a komisa i (je-li delegován)
k celkové odm
paušální p íplatek 100 K za den /utkání vyjma utkání kategorie
muž a to vždy jen po odsouhlasení soupe em klub Dukla Olomouc - hrací den
st eda a TJ MEZ Mohelnice - hrací den tvrtek.
2.12.2.
Výplata náležitostí
Po adatel vyplácí rozhod ím odm nu podle Ekonomické sm rnice
„Cestovní náhrady“ stravné a cestovné dle tohoto Rozpisu
V dob vydání tohoto Rozpisu iní stravné:
trvá-li cesta
5 -12 hodin
78,- K
12 -18 hodin
119,- K
nad 18 hodin
186,- K
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BF – P ílohy

.1

Cestovní náhrady jsou hrazeny podle následujících zásad:
a/ rozhod ím jsou hrazeny jen prokazatelné náklady za použití ve ejného dopravního
prost edku podle obecn platných p edpis na základ p edložených jízdenek do místa
utkání.
b/ jestliže se rozhod í rozhodne použít p i cest do místa utkání vlastního dopravního
prost edku / zpravidla automobilu / p ísluší mu náhrada 3,50 za každý kilometr). Jsou-li
k utkání delegováni rozhod í ze stejného místa nebo míst ležících nácestn do místa konání
utkání, jsou povinni použít
dopravního prost edku jednoho z nich V takovém p ípad p ísluší idi i náhrada 4,00 K
za km.
Za místa ležící nácestn se považují takové p ípady, kdy použití jednoho spole ného vozidla
je pro plátce výhodn jší než dv vozidla pro každého z rozhod ích.
c/ V p ípad sporu o vzdálenosti místa bydlišt rozhod ího a místa konání utkání je
rozhodující uvád ná vzdálenost jako nejrychlejší v plánova i tras na : http://mapy.cz
d/ P i zápasech hraných ve dvou nebo více následujících dnech, je-li pro po ádající klub
výhodn jší ubytování rozhod ího (komisa e) než náhrada cestovného do místa bydlišt a
zp t, je rozhod í (komisa ) povinen využít takto nabízeného ubytování jen v p ípad , že
ubytování bylo ádn nahlášeno rozhod ím (komisa i) a HK BF St .M. p edem dle l.1.10.
tohoto Rozpisu – hlášenkou. Rozhod í (komisa ) m že v tomto p ípad ú tovat jen jednu
cestu z místa bydlišt do místa konání utkání a zp t. Je povinen ubytování po adateli potvrdit
nebo zrušit (v tomto p ípad nemá nárok na proplacení další cesty do místa bydlišt a zp t).
Tato povinnost odpadá, je-li asový odstup mezi za átky utkání ízených stejným rozhod ím
ve dvou po sob jdoucích dnech v tší než 18 hodin.
e/ Nárok na vyplacení stravného rozhod ím vzniká výhradn tehdy, pokud doba cesty
skute
p esáhne 5 / p ípadn 12 nebo 18 / hodin. l.2.12.2 Za správnost a p im enost
údaj o dob trvání cesty odpovídá rozhod í.
f/

Na stravné a cestovné nemají nárok rozhod í z místa utkání.

g/ Rozhod í nemají nárok na proplacení jakýchkoliv vícenáklad zejména parkovného.
2.12.3.
Zda ování odm n rozhod ích
Odm ny a náhrady rozhod ích a komisa
2.13.

nejsou plátcem zda ovány.

Diskvalifikace - Vylou ení hrá e, trenéra i funkcioná e klubu
Je-li hrá , trenér i funkcioná klubu vylou en ze hry, i dopustí-li se závažného provin ní
ed nebo po utkání a požádá-li rozhod í v zápisu o utkání o potrestání, mají tyto osoby do
rozhodnutí disciplinárního orgánu zastavenou innost. V souladu s D je každé vylou ení
kvalifikované rozhod ími jako „dostate ný trest“, projednáno disciplinárním orgánem BF
StM.
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2.14.

Technické chyby
Rozhod í jsou povinni zaznamenat do zápisu po kon ení utkání údaj o všech technických
chybách, které byly v utkání ud leny, v etn d vod pro byly ud leny. Pokud družstvo
obdrží v pr
hu sezóny šest technických chyb, bude mu ud lena po ádková pokuta 600,. Za každou další technickou chybu bude ud lena pokuta ve výši 200,- K .

2.15.

Léka ská kontrola
Každý hrá je povinen absolvovat léka skou prohlídku v rozsahu stanoveném v provád cí
vyhlášce 391/2013 Sb. Vydané MZ k zákonu 373/2011 Sb. Evidenci léka ských prohlídek
zajiš uje klub. Platnost léka ské prohlídky je jeden rok. Spln ní tohoto ustanovení potvrzuje
klub pro všechny hrá e uvedené na soupisce (v etn p ípis ).

2.16.

Dopingová kontrola
Všichni hrá i/hrá ky jsou povinni podrobit se dopingové kontrole p i sout ži i mimo sout ž,
jsou-li k ní vyzváni komisa em Antidopingového výboru R a jsou povinni dbát jeho pokyn .
Odmítnutí nebo nedostavení se k dopingové kontrole se postihuje stejn jako doping.
Dopingové kontroly se provád jí dle Sm rnic pro kontrolu a postih dopingu ve sportu vydané
Antidopingovým výborem R. Všichni hrá i/hrá ky, rozhod í, trené i, funkcioná i a osoby
doprovázející družstvo jsou povinni tuto sm rnici dodržovat. Nedílnou sou ástí sm rnice
je seznam zakázaných farmakologických skupin a metod dopingu v etn p íklad ,
vysv tlivek a pokyn a p ípadné dodatky ke sm rnici. Blíže viz http://www.antidoping.cz/.

2.17

Rozpis Nadregionálních sout ží ízených HK BF StM
HK BF StM ídí Nadregionální ligu U 15 žák skupinu E. Všechna družstva startující
v p id lených sout žích se ídí tímto Rozpisem, Pravidly basketbalu a Dokumenty BF
platných pro sezónu 2018/2019.
Další náležitosti k Nadregionálním sout žím:
1. Rozlosování sout ží NRL bylo stanoveno centráln . STK- BF p ipravila skupiny NRL
v systému Leris a z ídila p ístupy jednotlivým delega ním inovník m.
2. Termínová
kategorií.

listina

-

Nadregionální liga žák

probíhá

v termínech

p íslušných

3. Herní systém - stanoví ídící Oblast.
U 15 žák - Rozlosování sout ží NL bylo stanoveno centráln . STK- BF p ipravila
skupiny NRL. Sobota/Ned le - doma/venku jedno utkání v jeden den. Po ukon ení
základní ásti bez družstev postoupivších do Celostátní ligy spole ná sout ž se
skupinou F. Systém bude dle po tu posupujících stanoven dodate
na základ
vzájemné dohody StM a SM.
4. Delegace k utkáním – zajiš uje oblast, která p íslušnou skupinu NRL sout že
ídí.
inn p itom spolupracuje s delega ním inovníkem oblasti družstva po adatele.
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5. Odm na pro rozhod í:
NRL žactva – 300,- K / 1 rozhod í/ 1 utkání
6. Poplatky
Všechny poplatky (nap . za p eložení utkání, vyšší po et TCH, pozdní hlášení výsledk
atd.) s ízením sout že spadají do Oblastí, které p íslušnou skupinu sout že ídí.
Jejich výši stanovit dle zvyklosti Oblasti pov ené ízením skupiny NRL.
3.
3.1.

Záv re ná ustanovení
ídící orgán si vyhrazuje právo zm n a dopl
. Úpravy jsou možné zejména ve vztahu k
Rozpisu sout ží BF. ídící orgán neprodlen seznámí kluby se všemi zm nami a
úpravami. Výklad Rozpisu sout že v etn jeho p íloh a dodatk p ísluší ídícímu orgánu.

3.2.

Schvalovací doložka
Tento Rozpis mistrovských sout ží oblasti St ední Morava, sezóna 2018/2019 byl schválen
výborem BF oblast st ední Morava dne 5. 9. 2018.

Veškerá korespondence mezi BF oblast StM, kluby a rozhod ími bude provád na
s výjimkou mimo ádn závažných sd lení, výhradn elektronickou poštou.

V Olomouci dne 5. zá í 2018

Emil Remenec v.r.
edseda BF oblast St ední Morava
Morava
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Old ich Sládek v.r.
edseda HK BF oblast St ední

Sazebník pokut za p estupky

estupek

Poprvé

Pozdní hlášení utkání
Nedostavení se k utkání, jeho
nedohrání

Opakovan nebo u více
družstev

100,- K za každé utkání
1000,-K - dosp lí
500,-K - mládež
( za utkání)
Nehlášení utkání soupe i nebo 300,- K a sportovn
rozhod ím
technické d sledky

250,- K za každé utkání
2000,-K - dosp lí
1000,-K - mládež
( za utkání)
500,- K a sportovn technické
sledky až po vylou ení
družstva ze sout že
400,- K za každé utkání

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

200,- K
200,- K za zápis

250,- K za každý zápis

600,- K

200,- K za každou další
technické chyby

Odhlášení družstva ze sout že
Nedostate ná úprava, zajišt ní h išt v etn
vybavení a pr
hu utkání
Nedostate ná práce po adatel v etn
pomocných rozhod ích
Nep edložení soupisky

5.000,- K za každé družstvo
až 2.000,- K
až 2.000,- K
500,- K za každé utkání

Utkání na vysoké koše u
Upozorn ní
200,-K za každé utkání
minibasketbalu U 12 a U 11 a
U10
Nevyplacení náležitostí
1000,- K
2000,- K
rozhod ím
Ostatní zde neuvedené p estupky mohou být trestány pokutou do maximální výše 50.000,- K

Všechny pokuty se berou za klub – oddíl bez rozdílu na kategorii a družstvo, mimo technických chyb.
Uvedené tresty je možno sdružovat, pokud to jiné p edpisy nezakazují. Porušení S B, sm rnic ídícího
orgánu a rozpisu sout že trestá ídící orgán po ádkovými pokutami a tresty dle S B.

24

