VYHLÁŠENÍ
mistrovských soutěží v basketbalu
vypsaných oblastním výborem ČBF - STM

pro sezónu 2021-2022
Článek I. - Vyhlášení soutěží
Soutěže řídí pověřením výboru České basketbalové federace z.s., ČBF – Oblast Střední Morava Hrací
komise (dále jen HK ČBF StM)
HK ČBF StM (kraj Olomoucký a Zlínský) vyhlašuje pro sezónu 2021/2022 tyto mistrovské soutěže:

MUŽSKÉ KATEGORIE:
1. STŘEDOMORAVSKÁ LIGA MUŽŮ
2. OBLASTNÍ PŘEBOR STARŠÍCH MINIŽÁKŮ U13
startují hráči roč. 2009 a mladší
3. OBLASTNÍ PŘEBOR STARŠÍCH MINIŽÁKŮ U12
startují hráči roč. 2010 a mladší
4. OBLASTNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ U11
startují hráči roč. 2011 a mladší
5. OBLASTNÍ PŘEBOR NEMLADŠÍCH MINIŽÁKŮ A MINIŽÁKYŇ U10
startují hráči roč. 2012 a mladší

ŽENSKÉ KATEGORIE
1. STŘEDOMORAVSKÁ LIGA ŽEN - právo účasti mají všechna družstva žen, která se do soutěže
přihlásí (v případě malého počtu bude jednáno o sloučení s oblastí SM družstva se hlásí do oblasti
STM viz čl.II/1. tohoto Vyhlášení).
2. OBLASTNÍ PŘEBOR STARŠÍCH MINIŽÁKYŇ U13
startují hráčky roč. 2009 a mladší
3. OBLASTNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH MINIŽÁKYŇ U12
startují hráčky roč. 2010 a mladší
4. OBLASTNÍ PŘEBOR NEJMLADŠÍCH MINIŽÁKYŇ U11
startují hráčky roč. 2011 a mladší

SOUTĚŽE VYHLAŠOVANÉ STK ČBF
Organizací kvalifikací do mládežnických lig všech kategorií bylo výborem ČBF v Praze pověřeno
pracoviště STK ČBF, Dock in One, Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Bc. Martin Jakeš.
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Článek II. – Soutěže
1. HK ČBF StM si vyhrazuje právo některou ze soutěží, pokud se nepřihlásí dostatečný počet
družstev nevyhlásit, eventuelně sloučit některé kategorie. V případě neuspořádání soutěže
v některé kategorii projedná ČBF StM se souhlasem klubu-oddílu zařazení do soutěží v jiné
oblasti.
2. V kategoriích minižactva o postup na Národní finále hrají pouze družstva přihlášená do oblasti
StM. Postupové soutěže v kategoriích U11, U12 a U13 se budou hrát jako dlouhodobá soutěž, v
nichž bude nutné dodržovat všechna aktuální pravidla minibasketbalu. V případě nedodržení
bude postupováno dle č. II. Odst.4 tohoto Vyhlášení. V případě startu družstev s povolenými
výjimkami budou vytvořeny dvě tabulky /pro všechna družstva a pro postup/.
3. Soutěže mužské kategorie mini jsou otevřeny i pro družstva, která by chtěla startovat pod
označením „MIX“ složená z chlapců a dívek, toto musí být uvedeno v přihlášce družstva /budou
vytvořeny dvě tabulky/.
4. V mistrovských soutěžích U10, U11, U12 a U13 z důvodu častého jevu, který vyplývá
z nedostatku hráčů/hráček některých družstev (přihlášených do soutěže bez výjimek) bude
postupováno při hodnocení utkání takto:
oDružstvu při nedodržení pravidel minibasketbalu v utkání, zejména počet hráčů/hráček,
nedodržení střídání apod. budou v tabulce odebrány body

Vítězství v utkání – výsledek ponechán – body 0:1

Prohra v utkání – výsledek ponechán – body 0:2

Nedodržení pravidel oběma družstvy – výsledek ponechán – body 0:0
oVýsledky s odebráním bodů se přenesou do tabulky o Přeborníka kategorie
oVýsledky družstev startujících se schválenými výjimkami se do tabulky o Přeborníka
nezapočítávají
oRozhodování v konečné tabulce v pořadí – body – vzájemné zápasy – nový jeden zápas na
neutrální půdě
5. Výjimky platné pro sezónu 2021/2022
a) Na soupisku každého družstva mládeže mohou být zapsáni nejvýše 3 hráči narození o 1
kalendářní rok dříve, než je úřední ročník narození. Tito hráči budou na soupisce zřetelně
označeni zvýrazňovačem. Všichni tři hráči mohou být zapsáni na zápis o utkání daného
družstva, kde budou označeni velkým písmenem „S“ (starší). Během utkání může být na hřišti
pouze 1 starší hráč každého družstva, z toho důvodu musí všichni starší hráči být na ramínku
označeni zřetelnou páskou odlišné barvy, aby rozhodčí nepřipustili souběžný pobyt více starších
hráčů na hřišti.
NEOZNAČENÝ STARŠÍ HRÁČ NESMÍ DO UTKÁNÍ ZASÁHNOUT, v případě defektu označení
musí být okamžitě vystřídán!
Mezi starší hráče mohou být zapsáni pouze ti, kteří nejsou uvedeni na žádné soupisce
vlastní či vyšší věkové kategorie, vyjma případu, kdy staršímu hráči/hráčce byla
vystavena nová první licence po datu 1. 1. 2021.
b) V soutěžích chlapců je povolen start dívek. Start chlapců v soutěžích dívek povolen není.
Při nedodržení jakékoliv schválené výjimky bude postupováno dle SŘB a utkání budou
skrečována v neprospěch družstva porušující výjimku.
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Článek III. - Termíny zaslání přihlášky
Přihlášky do všech přihlašovaných kategorií, jsou přílohou tohoto vyhlášení, vyplní oddíly řádně
ve všech dílech (včetně razítka a podpisu statutárního zástupce) a odešlou naskenované na
email basketbal.olomoucky.kraj@seznam.cz nejpozději do 21. června 2021.
Emailem zaslaná přihláška je plnohodnotnou kopií originálu (se všemi možnými důsledky
vyplývajícími ze SŘB), naskenovaná přihláška musí být čitelná!!!
Článek IV. – Všeobecná podmínka pro přijetí do soutěží ČBF StM.
Všechny kluby – oddíly přihlášené do soutěží řízených HK ČBF StM musí uvést v přihlášce do
soutěží funkční e-mailovou adresu, jejímž prostřednictvím bude výhradně prováděna veškerá
písemná komunikace mezi HK ČBF StM a klubem - oddílem, pokud se nebude jednat z pohledu
HK ČBF StM o mimořádně závažné informace, které budou zasílány výjimečně doporučenou
poštou. Obyčejné poštovní spojení je ve100% nahrazeno e-mailem!!!
Pro posouzení je rozhodné datum odeslání emailu. Klub-oddíl, org.pracovník má vždy povinnost
takto doručený email potvrdit, v případě nepotvrzení se považuje email za doručený!
Osoby uvedené v přihláškách jsou oprávněny podepisovat sportovně technické dokumenty
jménem klubu a jsou zástupci klubu ve smyslu příslušných ustanovení basketbalových řádů.
Článek V. – Podmínky pro zařazení družstva v soutěži přeboru střední Moravy / StM /
Kluby - oddíly, jejichž družstva mají být zařazena do soutěží řízených HK ČBF StM v sezóně
2021 – 2022 musejí splňovat následující podmínky:
1. Vklady do soutěží pro sezónu 2021/ 2022 jsou stanoveny ve výši 0 Kč.
2. Mít k dispozici tělocvičnu s minimálními rozměry hříště 22 x 11 m (pro soutěže mužů a žen 26 x
14 m), které je nalajnováno v souladu s Pravidly basketbalu ČBF (v případě dosud neschválené
tělocvičny zaslat spolu s přihláškou vyplněný formulář „Karta tělocvičny“)
3. Minimální vybavení tělocvičen
ukazatel skóre viditelný od zapisovatelského stolku a z obou laviček
měření čistého času elektrickou časomírou viditelnou od stolku i z laviček nebo
časomírou u stolku v podobě stopek
ukazatel 24 vteřin pro soutěž mužů, žen, staršího minižactva, eventuální náhradní
měření 24 vteřin dle Rozpisu
ukazatel držení míče
tabulky s čísly 1-5 k označení osobních chyb
samostatná uzamykatelná šatna pro rozhodčí a družstvo soupeře
zapisovatelský stolek, umístěný ve středu hřiště
lékárnička pro případ první pomoci
pásmo o délce 10 m a pokojový teploměr
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.
4. Mít kvalifikovaného trenéra s licencí dle trenérského řádu
5. Zajistit organizačně a hospodářsky činnost družstva a jeho dokončení soutěže

3

6. Mít vyrovnané pohledávky vůči všem složkám ČBF do 10. 6. 2021
7. Zabezpečit lékařské prohlídky ne starší jednoho roku u všech hráčů a hráček, kteří jsou uvedení
na soupiskách družstev a vést o nich evidenci (jméno, příjmení, výsledek lékařské prohlídky,
jméno lékaře, který prohlídku provedl a datum prohlídky)
8. při startu mládežnických družstev musí být vždy po celou dobu akce zajištěna účast
zodpovědné dospělé osoby
9. V případě podání přihlášky do více oblastí v jedné kategorii odpovídá klub – oddíl za dodržení
označení družstev písmeny A, B, C, atd. v posloupnosti od nejvyšší soutěže směrem k nejnižší.
Hráči startující v oblasti řízené HK ČBF StM mohou nastoupit v jiné oblasti jen při dodržení SŘB
článku o pendlování. Klub – oddíl je povinen zaslat HK ČBF StM kopii soupisky, včetně
případných změn družstva klubu-oddílu startujícího v jiné soutěži stejné kategorie, v případě
porušení tohoto znění vyhlášení soutěží nebo nezaslání soupisky bude družstvo považováno
jako startující v soutěži řízené ČBF StM mimo soutěž bez nároku z umístění.
10. Ukládání zápisů do systému:
Povinností klubů je ukládat zápisy o utkání do systému a tím nutno zabezpečit podmínky tak,
aby odpovědná osoba byla schopna plnit odesílání zápisů popř. jiných skenovaných dokumentů
v řádné kvalitě (ne foto z mobilu apod.).
Originály zápisů je nutné skenovat do formátu .pdf (jiný není dovoleno).
Originál zápisu je klub povinen archivovat nejméně do 30. 6. 2022 pro případnou kontrolu, první
kopie zápisu náleží hostujícímu družstvu, druhá družstvu pořádajícímu.
Velikost uloženého souboru nesmí přesáhnout max. 1 MB a uložený dokument musí být pro
následnou kontrolu barevný a čitelný!
Každý jednotlivý soubor bude před odesláním (uložením) přejmenován a to:
Číslo utkání dle rozpisu soutěží a kategorie.
V případě, že zpráva rozhodčích je napsána na druhé straně zápisu musí být sken oboustranný
a odeslán/uložen jako jeden dokument.
Sankce při nesplnění podmínek
Ad1/ Ad2/ pokud není udělena výjimka - zákaz startu v této tělocvičně
Ad3/ pokud nebyla povolena výjimka, pořádková pokuta a lhůta k odstranění závad
Ad4/ pokuta 1500.- Kč + závazná přihláška trenéra do nejbližšího trenérského kurzu
Ad5/ pořádková pokuta, v případě odhlášení družstva v průběhu soutěže pokuta 6.000,- Kč
Ad6/ nezařazení družstva do soutěže, eventuálně zastavení startu ve všech soutěžích ČBF
Ad7/ právní důsledky nese klub - oddíl a vystavuje se všem postihům
Ad8/ družstvo nebude připuštěno k utkání nebo utkání bude ukončeno a družstvo prohraje
kontumačně bez bodu.
Ad9/ družstvo startuje v soutěži řízené ČBF StM mimo soutěž bez nároku z umístění
Ad10/ pokuta 300,- Kč za každý jednotlivý případ, opakovaně 500,- Kč
V případě neplnění některé z uvedených podmínek z objektivních důvodů je nutno nejpozději
současně s přihláškou požádat o výjimku či prominutí sankce, o každé výjimce bude rozhodnuto
samostatně.
V případě odhlášení družstva po uzávěrce přihlášek pokuta 5.000,- Kč.
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Vetování rozhodčích a žádost o změnu delegace:
1) Klub může před zahájením soutěží uplatnit veto na max. tři rozhodčí na přihlášce do soutěží.
Takto vetování rozhodčí nebudou po celou sezónu 2021 / 2022 delegováni k řízení utkání
družstev klubu-oddílu, pokud klub - oddíl elektronickou poštou veto nezruší. Pokud klub
nevyčerpá veto tří rozhodčích před
zahájením soutěží, může jej uplatnit obdobným způsobem do 31. 1. 2022 na utkání hraná
v období od 1. 2. 2022 do skončení soutěží.
2) Ve všech soutěžích lze po vydání rozpisu utkání a provedení delegace rozhodčích požádat o
změnu delegace na libovolné utkání. Žádosti bude vyhověno, bude-li doručena elektronickou
poštou na adresu delegačního referenta 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 za přeložení utkání:
Vzhledem k velkému množství překládaných utkání a z toho vyplývajícím nákladům na náhradní
delegaci apod. se v souladu s čl. 22 SŘB bude nadále uplatňován poplatek za povolení
přeložení utkání (event. dvojutkání, pokud se hraje v jednom dni).
Poplatek se neplatí při předehrání utkání před stanoveným termínem.
Přílohy:
Potřebné dokumenty pro přihlášení svých družstev najdete na stránkách olo.cbf.cz

V Olomouci dne 25. 05. 2021

Oldřich Sládek
předseda HK ČBF StM
Emil Remenec
předseda ČBF oblast StM
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