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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
05

776 082 256
basketbal.olomoucky.kraj@seznam.cz, stm@cz.basketball
227 097 20
č.u.203 285 835 /0600 , GE Money Bank,a.s.
558
xxxx (čtyřmístný kód klubu u ČBF) xx
... startovné do soutěží včetně kvalifikací
... pokuta za nedodržení řádů
... poplatky za disciplinární řízení
... poplatky za námitkové a odvolací řízení

(kód 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
7076
8011
8013
8023
8024
8028
8043
8046
8053
8071
8073
8099
8101
8107
8112
8117

klub
SKB ZLÍN
SLAVIA KROMĚŘÍŽ
BK LIPNÍK
BK DUKLA OLOMOUC
TJ POSTŘELMOV
OSK OLOMOUC
SK UP OLOMOUC
TJ MEZ MOHELNICE
SIGMA HRANICE
TJ ŠUMPERK
TJ OP PROSTĚJOV
TBS PŘEROV
KK VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
BASKETBAL JESENÍK
BASKET VALMEZ
BCM ORLI PROSTĚJOV
SK K2 PROSTĚJOV

3

Rozpis soutěží
řízených Hrací komisí ČBF oblasti střední Morava
sezóna 2021 / 2022
XXI. ročník
Přebory oblasti střední Morava (kraj Olomoucký a Zlínský)
1.

Všeobecná ustanovení
a. V soutěžích startují družstva basketbalových klubů, oddílů tělovýchovných jednot a
dalších subjektů sdružených v ČBF (dále jen „družstva“). Všechna družstva musí splňovat
podmínky pro zařazení do soutěží, k čemuž se podáním přihlášky do soutěží kluby
zavázaly.
b. HK ČBF StM si vyhrazuje právo změnit Rozpis a organizaci jednotlivých soutěží včetně
případných postihů, soutěže zkrátit, přerušit nebo zrušit na základě rozhodnutí /opatření/
státních orgánů popř. Výboru ČBF.

1.1.

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

1.2.

Předpis
Hraje se podle Pravidel basketbalu (pravidla a oficiální výklady viz,
http://www.cbf.cz/administrativa/pravidla-basketbalu.html)
sportovně
technických
dokumentů uvedených v čl. 10 Soutěžního řádu /dále jen „SŘB“ /, podle Pravidel pro
minibasketbal v aktuálním znění na www.minibasketbal.cz a dle ustanovení tohoto
rozpisu a jeho příloh s následujícími odchylkami:
1.2.1 V jednom utkání může nastoupit max. 12 hráčů / hráček
1.2.2 V soutěžích minižactva U10, U11, U12, U13 může k utkání nastoupit 15 hráčů.
1.2.3 Pokud některý z týmů mini nemá k dispozici 10 hráčů a střídání neprobíhá v souladu
s čl. 5.1. Pravidel minibasketbalu, není to důvodem k nesehrání utkání. Rozhodčí
poznamená tuto skutečnost do zápisu o utkání a o herních důsledcích rozhodne řídící
orgán
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1.2.4 V případě nedodržení pravidel v utkání dle výše uvedeného bude postupováno dle
Vyhlášení soutěží pro sezónu 2021/2022 oblastí STM v článku II. - Soutěže odst. 4.
takto:
Družstvu 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
Výsledky s odebráním bodů se přenesou do tabulky o Přeborníka kategorie
Výsledky družstev startujících se schválenými výjimkami se do tabulky o Přeborníka
nezapočítávají
Rozhodování v konečné tabulce v pořadí – body – vzájemné zápasy – nový jeden
zápas na neutrální půdě
Právo postupu do NF a na Festival mají pouze týmy, které odehrály všechna utkání
plně podle pravidel minibasketbalu.
1.2.5 V kategorii žen bude pořadí určeno na základě vzájemných výsledků v rámci utkání
společné soutěže s oblastí Severomoravského přeboru.
1.2.6 Družstva kategorie nejmladšího minižactva U10 startují jak na soupisku vytvořenou v
systému LERIS, tak i na soupisku potvrzenou klubem a sekretariátem ČBF-StM, Klub
odpovídá a bere na sebe veškerou odpovědnost za zdravotní způsobilost jednotlivých
hráčů/hráček zapsaných na jednotlivých soupiskách a u neregistrovaných členů za
pojištění proti jakýmkoliv možným zdravotním potížím hráčů v souvislosti s účastí na
akcích této kategorie včetně, že všichni jsou očkováni proti tetanu.
1.2.7 Při utkáních smíšených družstev nevyplývá pořadateli povinnost zajistit soupeři dvě
šatny, ani žádné další povinnosti, spojené s problematikou startu smíšených družstev
v soutěžích
1.2.8 Soutěže kategorie U10 se budou hrát podle zvláštních pravidel, které jsou součástí
tohoto Rozpisu
1.2.9 V kategoriích nejmladšího a mladšího minižactva je povoleno hrát pouze na snížené
koše (260 cm), v případě nepředsazených košů se čára TH posouvá automaticky
o 80 cm blíže ke koši.
1.2.10 Minimální rozměry hřiště jsou 22 x 11 m
1.2.11 Zápisy o utkání se vedou dle čl. 2.3 tohoto rozpisu
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1.2.12 Hřiště musí odpovídat pravidlům basketbalu a to v rozsahu, který určí řídící orgán
v rozpisu soutěže. Je povoleno pouze lajnování platné od 1.10.2012, výjimky jsou
povolené pouze na základě předložené žádosti v přihlášce do soutěží.
1.2.13 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.
1.2.14 Start starších hráčů v nižší kategorii a start dívek v družstvech chlapců se řídí
schválenými výjimkami (viz níže):
Výjimky v soutěžích oblasti StM
Výjimka A - povolení startu max. 3 starších hráčů starších o 1 kalendářní rok dříve. Na
soupisku každého družstva mohou být zapsáni nejvýše 3 hráči narození o jeden kalendářní
rok dříve, než je úřední ročník narození. Tito hráči jsou na soupisce zřetelně označení
zvýrazňovačem a označení velkým písmenem „S“ (starší). Všichni tři hráči mohou být
zapsáni na zápis o utkání daného družstva. 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.
Výjimka B - zrušení pravidla o střídání v minibasketbalu v utkáních, kde u některého
družstva přihlášeného do soutěže, nemající potřebný počet hráčů na zápise o utkání. Hráč
může nastoupit pouze ve 3 čtvrtinách, vyjma případu nižšího počtu hráčů na Zápise o utkání
než 7. V případě, že nastoupí jedno z družstev s menším počtem hráčů má druhé družstvo
právo hrát stejným systémem střídaní jako družstvo s menším počtem hráčů i přesto, že
má v zápise o utkání větší počet hráčů.
Výjimka C - povolení startu dívek v soutěžích chlapců (nikoliv naopak).
Družstva startující za použití jakékoliv výjimky startují v soutěži bez nároku na postup
do vyšší fáze soutěže a bez nároku na titul oblastního Přeborníka. V dané soutěži musí
být vedeny dvě tabulky.
Výjimka D - Domácí utkání kategorie mužů družstev Dukla Olomouc hrací den středa a
Mohelnice hrací den čtvrtek (pouze jen v případě odsouhlasení s ostatními soupeři).
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V případě porušení jakékoliv schválené výjimky popř. pravidel basketbalu/minibasketbalu
bude postupováno dle SŘ, tohoto Rozpisu popř. dalších platných dokumentů a směrnic ČBF
a ČBF STM.
1.2.17 Přílohy rozpisu (umístěné na internetových stránkách http://olo.cbf.cz)
Nedílnou součástí tohoto rozpisu jsou následující přílohy:
- adresář organizačních pracovníků družstev
(uvedeni v systému Leris)
- adresář rozhodčích
(uvedeni v systému Leris)
- seznam schválených tělocvičen
(odkaz „Haly“)
- hrací systém soutěží a termínový kalendář
(odkaz „Dokumenty oblast StM“)
- delegace rozhodčích
(odkaz „delegace rozhodčích“)
- rozpis utkání jednotlivých kategorií
(odkaz „soutěže oblasti StM“)
- manuál pro obsluhu servis rozhraní družstev
(odkaz „manuály servis“)
- Vyhlášení mistrovských soutěží na sezónu 21/22(odkaz „Dokumenty oblasti StM“)
1.3.

Systém soutěží
Středomoravská liga - muži

Hrací den pátek, 2 skupiny (Východ /
Západ), ve skupinách každý s každým,
doma / venku.
1. – 3. z obou skupin = finálová skupina o
1. – 6. místo,
4. – 6. (5.) z obou skupiny = finálová
skupina o 7. – 11. místo.
Finálové skupiny každý s každým, doma /
venku, bez započítání výsledků ze skupin.

ŘÍDÍ OBLAST ČBF STŘEDNÍ MORAVA

Společná soutěž oblastí střední a severní
Moravy. Výsledky družstev přihlášených do
StM z dlouhodobé soutěže ze vzájemných
utkání se započítávají do tabulky přeboru
StM

Ženy
ŘÍDÍ OBLAST ČBF SEVERNÍ MORAVA

U 13 (starší minižáci)

Středomoravský přebor, Vítěz má
zajištěnou účast na NF a druhý na Festival,
platí pouze při dodržení všech platných
ustanovení Řádů, Rozpisu a Pravidel.
každý s každým 2 utkání v 1 den, doma –
venku

ŘÍDÍ OBLAST ČBF STŘEDNÍ MORAVA
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Přebor U 12 (mladších minižáků)

Středomoravský přebor, Vítěz má
zajištěnou účast na NF a druhý na Festival,
platí pouze při dodržení všech platných
ustanovení Řádů, Rozpisu a Pravidel.
každý s každým 2 utkání v 1 den, doma –
venku

ŘÍDÍ OBLAST ČBF STŘEDNÍ MORAVA

Přebor U 11 (nejmladších minižáků)

Středomoravský přebor, Vítěz má
zajištěnou účast na NF a druhý na Festival,
platí pouze při dodržení všech platných
ustanovení Řádů, Rozpisu a Pravidel.
každý s každým 2 utkání v 1 den, doma –
venku

ŘÍDÍ OBLAST ČBF STŘEDNÍ MORAVA

U 13 (starší minižákyně)

Středomoravský přebor,
družstva v oblasti StM:
1. Olomouc
má zajištěnou účast na NF

ŘÍDÍ OBLAST ČBF STŘEDNÍ MORAVA

U 12 (mladší minižačky)

přihlášená

Středomoravský přebor se odehraje
mezi přihlášenými družstvy v oblasti
StM:
1. Olomouc
2. Prostějov
3. Zlín
Systém bude upřesněn v průběhu na
základě dohody s účastníky. Vítěz má
zajištěnou účast na NF.

ŘÍDÍ ČBF SEVERNÍ MORAVA

Přebor U 11 (nejmladších minižaček)

Středomoravský přebor se odehraje mezi
přihlášenými družstvy v oblasti StM:
1. Prostějov
2. Mohelnice
Systém bude upřesněn v průběhu na
základě dohody s účastníky. Vítěz má
zajištěnou účast na NF.

ŘÍDÍ OBLAST ČBF SEVERNÍ MORAVA

Soutěž U 10 (nejmladších minižáků a
nejmladších minižaček)

Středomoravský přebor, každý s každým
2 utkání v 1 den, doma – venku

ŘÍDÍ OBLAST ČBF STŘEDNÍ MORAVA
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Herní pravidla utkání U 10
Hraje se dle platných pravidel basketbalu (minibasketbalu), s níže uvedenými úpravami.
1.
2.
3.
4.

Hrací doba 4 x 8 minut hrubého času.
Koš je ve výšce 260 cm, hrací míč je velikosti 5.
Utkání se hrají v počtu 4 x 4 (do utkání může nastoupit až 15 hráčů v 1 družstvu).
Střídání není vázáno ke čtvrtinám ani času. Hráči mohou střídat opakovaně ve
čtvrtině, resp. v utkání.
5. Při žádném vhazování ze zámezí se nepodává míč rozhodčímu (výjimkou je situace
střídání, kdy rozhodčí podává míč vhazujícímu po vystřídání).
6. Pravidlo o driblinku – důsledné posuzování přerušovaného driblinku a driblinku
oběma rukama, ale s tolerancí např. při posuzování přenášeného míče.
7. Pravidlo o krocích – tolerance při zahajování i ukončování driblinku, rovněž při
využívaní obrátek (pískat jen „velké“ kroky).
8. Trestné hody se nestřílí – po faulu následuje vždy vhazování ze zámezí. Současně
se nepočítají individuální fauly ani týmové fauly ve čtvrtině. Uplatňuje se pravidlo 3
fauly = 1 bod (plynulost hry).
9. Neuplatňuje se pravidlo 3, 8 a 24 vteřin. Pravidlo 5 vteřin uplatňovat jen při
vhazování ze zámezí, a to pouze při jeho výrazném porušení.
10. Každý koš se počítá za 2 body (neexistují 3bodové koše).
11. Prodloužení – v případě nerozhodného výsledku na konci utkání se prodlužuje o
dvě (2) minuty hrubého času. V případě, že i po prvním prodloužení je stav
nerozhodný, nastává
12. pravidlo „zlatého koše“ (kdo dá první koš, vítězí).
Pozn.: V prvním prodloužení platí pravidlo 3 fauly = 1 bod. V druhém prodloužení
toto pravidlo neplatí.
Na utkání nejsou delegování rozhodčí – rozhodčího zajišťuje domácí družstvo, nemusí
mít kvalifikaci rozhodčího. Jeho úlohou by mělo být nejenom dohlížet na dodržování
rámce pravidel, ale především vysvětlovat (stručně a jasně) hráčům svá rozhodnutí.
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Postupový s sestupový klíč ČBF oblasti StM sezóna 2021/2022:
Muži :
Vítěz OP postupuje do II. ligy mužů
Ženy:
vítěz postupuje do kvalifikace o 2. ligu
U – 13 Starší minižáci, starší minižákyně
vítěz v oblasti střední Morava postupuje do Národního finále a druhý na Festival
minižactva za předpokladu dodržení pravidel minibasketbalu.
U – 12 Mladší minižáci, mladší minižákyně
vítěz v oblasti střední Morava postupuje do Národního finále a druhý na Festival
minižactva za předpokladu dodržení pravidel minibasketbalu.
U – 11 Nejmladší minižáci, nejmladší minižákyně
vítěz v oblasti střední Morava postupuje do Národního finále minižactva
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 a juniorů U19 se hraje velikosti č. 7,
soutěže žen a kadetek U17 se hrají s míčem velikosti č. 6, soutěže minižactva se hrají
s míčem velikosti č. 5.
Pořadatel utkání poskytne družstvu soupeře (v případě turnaje všem družstvům) na
rozcvičení před utkáním a během přestávky nejméně tři vyhovující míče shodné značky
s hracím míčem.
K utkání jsou hráči povinni nastoupit v jednotných dresech odpovídajících Pravidlům
basketbalu s označením čísly dle těchto Pravidel. Pokud nedojde k jiné dohodě, je
pořadatel povinen nastoupit k utkání ve světlých dresech, hostující tým v tmavých dresech.
Pro utkání mladšího a nejmladšího minižactva jsou předepsány koše o výšce obroučky 260
cm.

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 pro sezónu 2021/2022.
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1.6.
1.6.1.

Startují
Věkové kategorie
V jednotlivých kategoriích mohou k utkání nastoupit hráči/hráčky narození:
• muži nar. 31.12.2002 a starší
• junioři U19 nar. 1.1.2003 – 31.12.2004
• kadeti U17 nar. 1.1.2005 – 31.12.2006
• starší žáci U15 nar. 1.1.2007 a mladší
• mladší žáci U14 nar. 1.1.2008 a mladší
• starší minižáci U13 nar. 1.1.2009 a mladší
• mladší minižáci U12 nar. 1.1.2010 a mladší
• nejmladší minižáci U11 nar. 1.1.2011 a mladší
• nejmladší minižáci U10 nar. 1.1.2012 a mladší
• ženy nar. 31.12.2002 a starší
• juniorky U19 nar. 1.1.2003 - 31.12.2004
• kadetky U17 nar. 1.1.2005 - 31.12.2006
• starší žákyně U15 nar. 1.1.2007 a mladší
• mladší žákyně U14 nar. 1.1.2008 a mladší
• starší minižákyně U13 nar. 1.1.2009 a mladší
• mladší minižákyně U12 nar. 1.1.2010 a mladší
• nejmladší minižákyně U11 nar. 1.1.2011 a mladší
• nejmladší minižákyně U10 nar. 1.1.2012 a mladší
Podmínky startu ve vyšší věkové kategorii upravuje čl. 18 SŘB.
Ke splnění podmínky čl. 18.1. SŘB se současný start v kategorii starších a mladších žákyň
nebo současný start ve všech kategoriích minibasketbalu považuje za start v jedné
kategorii.
Věkovou hranicí pro pendlování a hostování v sezóně 2021/2022 je ke dni 16. 5. 2021 bylo
hráči/hráčce 24 let nebo méně.

1.6.2.

Hostování
Hostování se řídí ustanovením čl. 20 "Soutěžního řádu basketbalu". Do jednoho družstva
smí hostovat maximálně tři hráči příslušné kategorie a tři hráči mladší věkové kategorie.

1.6.3.

Přeřazování
Přeřazování mezi družstvy téhož klubu se řídí ustanovením čl. 21 "Soutěžního řádu
basketbalu".
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1.6.4.

Podmínky startu v jedné věkové kategorii (pendlování)
Pendlování se řídí ustanovením čl. 19 "Soutěžního řádu basketbalu". Upozorňujeme na
následující podmínky:
Pendlováním se rozumí pouze start hráčů a hráček ve stejné věkové kategorii za dvě
družstva stejného klubu. Pendlovat ve všech kategoriích je možno pouze z vyšší soutěže do
nižší; na soupisce družstva hrajícího nižší soutěž může být uvedeno maximálně 5
pendlujících hráčů, z nichž v jednom utkání mohou nastoupit maximálně tři. Hráči nižší
věkové kategorie nejsou ve vyšších věkových kategoriích považováni za pendlující hráče,
ale za stálé hráče A i B týmů.

1.6.5.

Podmínky startu v jiné věkové kategorii
Podmínky řeší čl. 18 SŘB.

1.6.6.

Označení pendlování a hostování v zápise o utkání
Všichni pendlové do družstva musí být označeni v zápise o utkání za jménem hráče velkým
"P" a všichni hráči hostující do družstva musí být v téže rubrice označeni velkým "H"
(hostování do stejné věkové kategorie) nebo "HM" (hostování do vyšší věkové kategorie).
Za správné označení odpovídá trenér družstva.

1.7.

Náležitosti jednotlivce
Jsou vyžadovány dle čl.16 SŘB, před utkáním družstvo předkládá rozhodčím (komisaři)
barevně vytištěnou soupisku.
Nesplnění této povinnosti poznamenají rozhodčí do zápisu o utkání.

1.8.
1.9.

Úhrada nákladů
Družstva startují ve všech soutěžích na vlastní náklady.
Delegovaní činovníci

1.9.1.
Rozhodčí
Rozhodčí deleguje ČABR StM
včetně společných soutěží s oblastí ČBF SM a
Nadregionálních lig (deleguje domácí utkání družstev z oblasti ČBF StM). Delegační referent
z oblasti ČBF StM spolupracuje s delegačními referenty ostatních oblastí ČBF).
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 u stolku zajišťuje pořádající klub, který plně odpovídá za jejich řádný výkon.
Klub má právo vyžádat si na kterékoliv utkání přítomnost komisaře, komisaře deleguje HK
ČBF StM. Náklady spojené s jeho činností (stravné, cestovné, nocležné) včetně odměny hradí
v místě utkání klub, který si přítomnost komisaře vyžádal. Odměna komisaře činí 400 Kč.
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Rozhodčí hradí pořadatel utkání, rovněž tak hradí i odměnu komisaře, která činí 400 Kč (je‐li
delegován). Cestovné, stravné, nocležné komisaře hradí ČBF StM v případě finálových a
kvalifikačních utkání.
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 2021/2022.
Postup delegací v sezóně 2021/2022.
Delegace bude prováděna směrem dolů od kategorie dospělých.
V případě nedostatku rozhodčích nebude delegován u kategorie mladšího a
nejmladšího minižactva rozhodčí (vyjma kvalifikačních utkání).
Postup klubu pro případnou delegaci rozhodčích:

o
o
o
o
o

Každý klub musí zkontrolovat zda má provedenou delegaci rozhodčích.
Delegaci si klub musí zkontrolovat na stránkách ČBF STM https://olo.cbf.cz/cabrcabt/delegace-rozhodcich-stm.html
V případě, že delegace nebude provedena rozhodčí zajistí klub a náklady hradí
pořadatel!, pořádající klub musí na toto utkání delegovat minimálně jednoho
rozhodčího kterého zajistí dle těchto podmínek:
může být bez platné licence rozhodčího,
musí být starší 15 let,
měl by být slušně oblečen a viditelně barevně odlišen (není podmínkou úbor
rozhodčího),
druhý rozhodčí může být doplněn z řad hostujícího týmu, nebudou-li oba rozhodčí
zajištěni domácím klubem,
odměna těchto rozhodčích bude činit 100 % odměny delegovaného rozhodčího
V tomto případě, pořádající klub zodpovídá za dodržování všech pravidel a řádů
basketbalu, zejména správnosti vyplněného zápisu a kontrolu hráčů na soupisce se
zadaným kódem soupisky.
V případě,že se k utkání nedostaví žádný delegovaný rozhodčí, musí být utkání sehráno
ve smyslu čl. 34. 3d. SŘB:
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 trenéři s kapitány obou 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
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nutno zapsat do zápisu o utkání. Tito zástupci mají v takovém případě povinnosti i práva
rozhodčích.
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.
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 a nadregionálních
soutěží (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.
Utkání na která je delegován rozhodčí s adresou bydliště na území oblasti řízenou
ČABR StM (tj. Olomoucký a Zlínský kraj) mají přednost před delegací na utkání v jiné
oblasti.
Delegační referent :
Emailová adresa: rozhodcistm@email.cz
Lukáš Kapaňa
mobil : 608 77 11 71 popř. 776 083 804 (NEPOSÍLAT OMLUVY ZPRÁVOU SMS!)
informace pro rozhodčí najdete na internetových stránkách http://olo.cbf.cz odkaz
„ČABR StM“ a Delegace rozhodčích na utkání odkaz „Delegace rozhodčích“
1.9.4

Vetování rozhodčích a změny delegace:
Klub může před zahájením soutěží uplatnit veto na max. DVA rozhodčí na přihlášce do
soutěží. Takto vetování rozhodčí nebudou po celou sezónu 2021 / 2022 delegováni k řízení
utkání družstev klubu-oddílu, pokud klub - oddíl písemně nebo elektronickou poštou veto
nezruší. Pokud klub nevyčerpá veto dvou rozhodčích před zahájením soutěží, může jej uplatnit
obdobným způsobem do 30. 1. 2022 na utkání hraná v období od 1. 2. 2022 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
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200 Kč. Poplatek se uhradí na účet ČBF StM složenkou, nebo bankovním převodem. Kopie
dokladu o úhradě správního poplatku musí být k žádosti přiložena.
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 na email:
rozhodcistm@email.cz
V případě zavedení centrálních stránek a zřízení přístupu pro oblastní rozhodčí budou všichni
rozhodčí včas obesláni schváleným dodatkem tohoto Rozpisu.
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“
Hlášenky pro soupeře, rozhodčí a řídící orgán jsou zasílány pořadatelem v systému „servis“
na www.cbf.cz nejméně 10 dní před utkáním. Systém se uzavírá vždy 7 dní před stanoveným
termínem.
Po
tomto
termínu
je
potřeba
požádat
HK
ČBF
STM
(basketbal.olomoucky.kraj@seznam.cz) o zadání začátku zápasu nebo změny termínu.
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.

Námitky
Jejich podání se řídí čl. 40 SŘB

1.12.

Povinnosti družstev a klubů
Povinnosti družstev a klubů se řídí ustanovením SŘB.

1.13.

Titul
Vítězové kategorií (viz čl.1.3.) získávají titul Přeborník oblasti Střední Morava pro sezónu 2021
/ 2022.
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2.
2.1.

Zvláštní ustanovení
Soupisky
Na soupisce mohou být uvedeni jen hráči a trenéři , kteří splňují všechny náležitosti člena
České basketbalové federace. Soupisky se vyplňují online po přihlášení na internetových
stránkách http://olo.cbf.cz -> odkaz „PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU“, potvrzovány jsou
elektronicky. Klub je povinen vytvořit soupisku nejpozději 7 dnů před termínem zahájení
příslušné soutěže. Na soupisce je uvedeno jméno klubu a jeho IČ, název, pod kterým
družstvo v soutěži startuje, příjmení, jména a místo stávajícího rodného čísla bude nyní na
soupisce číslo licence představovat unikátní identifikační číslo (maximálně desetimístné),
které je každému členu zaregistrovanému u ČBF automaticky přiděleno systémem Leris.
Poslední dvě čísla tohoto identifikačního čísla odpovídají posledním dvěma číslům ročníku
narození, odděleně hráči stálí, do družstva hostující nebo pendlující. Samostatně jsou na
soupiskách zapsáni trenéři a jejich asistenti s vyznačením kvalifikace a doby její platnosti.
Elektronicky potvrzená soupiska je označena klíčem (záhlaví soupisky – pod
nadpisem), který trenér družstva uvede v zápise o utkání pod názvem družstva nad
seznamem hráčů a rozhodčí tento kód ověří. Soupiska musí být barevně vytištěna a
potvrzena razítkem klubu s podpisy oprávněných osob. Kontrolu těchto skutečností
provádí první rozhodčí (komisař) utkání a případné nesrovnalosti uvede 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 tohoto rozpisu).
Změny a přípisy na soupiskách se provádějí elektronicky. 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.
Družstva minižactva, která si vytvoří (včetně přípisů) soupisku v jiné oblasti, mají
povinnost pro soutěže v oblasti StM zaslat naskenovaný originál soupisky řídícímu
soutěže, který vytvoří soupisku v naší oblasti, a to nejméně 14 dni před termínem
republikové soutěže.

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 řízené HK oblasti Střední Morava jsou stanoveny v rozpětí:
pátek
18:00 - 20:45
sobota
8:30 - 18:00
neděle
8:30 - 15:00
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2.3.

Zápisy o utkání
Používají se Zápisy o utkání, schválené ČBF a vycházející z platných Pravidel basketbalu
české verzi ve formátu A4. 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 červenou propiskou, druhé a čtvrté období hry modrou 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:
U – nesportovní
T – technická
D – diskvalifikující

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

Po udělení druhé technické nebo druhé nesportovní chyby popř. kombinací obou stejnému
hráči (trenérovi) následuje zápis GD, značící diskvalifikaci do konce utkání. Stejně se
postupuje po udělení třetí 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) nejpozději první pracovní den po utkání.
Zápisy je nutné skenovat do formátu pdf (jiný není přípustný).
Velikost souboru nesmí přesáhnout max. 1 MB a dokument musí být čitelný!
Každý jednotlivý originál bude před odesláním (uložením) přejmenován:
Číslo utkání dle rozpisu soutěží a kategorie.
V případě, že zpráva rozhodčích je napsána na druhé straně rozpisu musí být sken
oboustranný a odeslán/uložen jako jeden dokument.
Při nesplnění bude postupováno dle Sazebníku pokut za přestupky za každý jednotlivý
případ samostatně (tzn. za každý nezaslaný/uložený sken originálu popř. sken
nesplňující výše uvedené náležitosti.
Originál zápisu klub uschová do konce června 2022, první kopie zápisu náleží hostujícímu
družstvu, druhá družstvu pořádajícímu.
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Postup vložení Zápisu do systému:
Přihlášení do systému http://service.cbf.cz

Družstva -> Utkání ->

–> Statistiky ->

->Vložení souboru TZ -> vybrat naskenovaný soubor (pojmenovaný: číslo utkání_kategorie)
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 Uložit
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. Nesplnění této povinnosti poznamenají rozhodčí do
zápisu o 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 /, která není uvedena na soupisce, prokáže svoji
totožnost (licence, OP, pas, ŘP apod.) před zahájením utkání rozhodčím (komisaři)
současně se soupiskou družstva, kteří tuto skutečnost poznamenají do zápisu o utkání.
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.
Není-li při zahájení utkání mládeže zajištěno vedení družstva trenérem nebo jinou
zletilou osobou (starší 18 let), utkání se neuskuteční.
Pokud v těchto soutěžích musí trenér po udělení diskvalifikující chyby, či po své 2. technické
chybě (C), nebo po třech TCH v kombinaci 1 x C + 2 x B, resp. 3 x B, opustit lavičku
družstva a družstvo nemá žádnou další přítomnou dospělou osobu, která by jej vedla,
rozhodčí utkání ukončí a důvody uvedou 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.
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2.6.

Předehrávání utkání ve všední den a přeložení utkání

2.6.1 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.
2.6.2

Zrušení utkání v časové tísni
Dochází-li ke zrušení utkání v časové tísni, zpravidla v hracím dnu, informuje iniciátor
zrušení zápasu (klub prostřednictvím pověřeného funkcionáře) prokazatelně (telefonicky a
poté emailem, SMS z čísla org. pracovníka nebo dalších osob spojených s družstvem
– trenér, asistenti trenéra) soupeře, řídícího soutěže a delegačního pracovníka ČABR a
delegované rozhodčí, příp. komisaře. Je-li to možné, řídící soutěže zrušení zápasu
vyznačí v informačním systému ČBF.
Je-li utkání zrušeno v čase, kdy již rozhodčí vynaložil v souvislosti s účastí na něm
prokazatelně nutné a odůvodněné náklady, uhradí tyto náklady klub, který zrušení utkání v
časové tísni inicioval. Byl-li již rozhodčí na cestě k utkání, přísluší mu analogicky podle čl.
25, odst. 7 SŘB rovněž odměna. Případný spor o výši a oprávněnosti vynaložených nákladů
rozhoduje HK ve spolupráci s pověřeným pracovníkem ČABR.

2.6.3 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 odložení 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
300 Kč
400 Kč
500 Kč

-

mládež
150 Kč
250 Kč
350 Kč

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

1000,- 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 emailem 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
- klub, který nesehrání utkání způsobil, uhradí soupeři prokazatelně zvýšené náklady na nové
utkání.
- nedojde-li k dohodě klubů o náhradním termínu, rozhodne o něm řídící orgán. V takovém
případě může být náhradní termín stanoven i na pracovní den se všemi důsledky z termínu
utkání vyplývajícími poř. utkání bude okamžitě skrečováno ve prospěch klubu, který
nesehrání nezavinil.
Veškerá odložená utkání musí být sehrána nejpozději do konce měsíce následujícího
po úředním termínu utkání /vyjma článku 1. Všeobecné ustanovení odst. a/!
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 a zpracování údajů pro statistiku
V den sehrání utkání je pořadatel povinen zveřejnit výsledek a výsledek po
jednotlivých čtvrtinách utkání na internetových stránkách ČBF StM a nejpozději
v nejbližší pracovní den vložit zápis o utkání na internetové stránky ČBF StM viz čl. 2.3
tohoto Rozpisu. .
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Výsledky se hlásí přes odkaz:
na internetových stránkách

http://olo.cbf.cz

(odkaz „PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU“)

Nedodržování této povinnosti hlášení výsledků je přestupkem a bude pokutováno !
(viz sazebník pokut za přestupky – 300 Kč/utkání)
V kategorii mužů jsou družstva povinna před zahájením soutěže uvést na
www.olo.cbf.cz u všech hráčů zařazených na soupisce základní údaje (výška, post),
dobrovolně i další údaje, především váha, číslo dresu. Údaje musí být pravidelně
aktualizovány. Statistiky z každého utkání vypracovává a zadává vždy každý klub
samostatně.
Vyhodnocuje se: dvojky, trojky, trestné hody střílené/proměněné, počet faulů.
Ostatním klubům v jiných kategoriích se nebrání zpracovávat statistiky i u jiných
soutěží, případně další údaje jako např. doskoky, minuty, asistence apod.
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.

2.10.

Start zahraničních hráčů
V soutěžích ČBF smějí v jednom zápase za jedno družstvo nastoupit maximálně dva
zahraniční hráči s platnou licencí ČBF.

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.
Odměny rozhodčích a výplata náležitostí
2.12.1.
Odměny rozhodčích
Rozhodčím náleží za rozhodování následující odměna:
Odměny za řízení utkání
Rozhodčím náleží za řízení utkání tato odměna:
- Středomoravská liga mužů
- oblastní přebory minižactva
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550 Kč
250 Kč

Odměna (včetně nákladů) náleží rozhodčím i za neuskutečněné utkání, ke kterému se na
základě obdržené hlášenky dostavili.
V případě řízení utkání pouze jedním delegovaným rozhodčím náleží tomu odměna ve výši
1,5 násobku řádné odměny za utkání. Příklad: odměna 250 Kč, pouze jeden rozhodčí odměna bude činit 375 Kč. Násobek se nevztahuje na cestovné a stravné.
Za utkání hraná v pracovní dny mají rozhodčí nárok na příplatek za všední den vyjma
pátku hracího termínu soutěže mužů, náleží rozhodčímu a komisaři (je-li delegován) k
celkové odměně paušální příplatek 100 Kč za den vyjma schválené výjimky 1.2.11.D.
2.12.2.
Výplata náležitostí
Pořadatel vyplácí rozhodčím odměnu podle Ekonomické směrnice ČBF – Přílohy č.1
„Cestovní náhrady“ stravné a cestovné dle tohoto Rozpisu
V době vydání tohoto Rozpisu činí stravné:
trvá-li cesta
5 -12 hodin
91,- Kč
12 -18 hodin
138,- Kč
nad 18 hodin
217,- 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/ Přesahuje-li vzdálenost místa bydliště a místa konání utkání 120 km, je rozhodčí (komisař)
povinen při zápasech hraných ve dvou nebo více po sobě následujících dnech požádat
pořadatele o zajištění noclehu podle čl. 2.12.2. tohoto Rozpisu a může účtovat jen cestu z
místa bydliště do místa konání utkání a zpět. Tato povinnost odpadá, je-li časový odstup mezi
začátky zápasů řízených stejným rozhodčím (komisařem) ve dvou po sobě následujících
dnech větší než 18 hodin
e/ Pořádající oddíl je povinen zajistit vyhovující ubytování hotelového typu pro rozhodčí a
komisaře jen na základě jejich žádosti zaslané pořadateli nejméně 10 dní před termínem
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utkání (v případě náhradní či přímé delegace na základě žádosti zaslané či telefonicky sdělené
nejpozději 24 hodin po obdržení delegace). Pokud jsou rozhodčí a komisař delegováni k řízení
utkání u různých soupeřů v jednom místě, žádají o zajištění noclehu pořadatele nedělního
utkání.
f/ Nárok na vyplacení stravného rozhodčím vzniká výhradně tehdy, pokud doba cesty skutečně
přesáhne 5 / případně 12 nebo 18 / hodin. Za správnost a přiměřenost údajů o době trvání cesty
odpovídá rozhodčí.
g/ Na stravné a cestovné nemají nárok rozhodčí z místa utkání.
h/ Rozhodčí nemají nárok na proplacení jakýchkoliv vícenákladů zejména parkovného.
i/ 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.

Diskvalifikace - 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. Disciplinární komise ČBF-STM
projednává všechny udělené DCH. Disciplinární komise vede evidenci trestaných hráčů a
může rozhodnout i o následném trestu dle § 43 odst. 2 DŘ.
Postihy za DCH:
hráče či hráčky: 250,- Kč
trenéra, asistenta nebo náhradníků: 300,- Kč
Současně v souladu s DŘ je každá diskvalifikace kvalifikovaná rozhodčími jako „dostatečný
trest“, projednána disciplinárním orgánem ČBF StM. Za projednání disciplinárního provinění
je provinilci stanovena náhrada nákladů dle DŘ.
2.13.1.
Vyloučení s dostatečným trestem
Druhé vyloučení hráče v sezóně 2021/2022 s dostatečným trestem znamená
automatické zastavení činnosti na 2 mistrovská utkání, třetí a další vyloučení hráče s
dostatečným trestem znamená automatické zastavení činnosti na 4 mistrovská utkání

2.14.

Technické chyby
Rozhodčí jsou povinni zaznamenat do zápisu po končení utkání údaj o všech technických
chybách, které byly v utkání uděleny, včetně důvodů proč byly uděleny.
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Postihy za TCH:
každá z prvních pěti TCH družstva bude trestána pořádkovou pokutou ve výši 150 Kč.
Za každou další TCH bude družstvu udělena pořádková pokuta ve výši 200 Kč.
2.15.

Lékařská kontrola
Každý hráč je povinen absolvovat lékařskou prohlídku včetně očkování proti tetanu. Evidenci
lékařských prohlídek zajišťuje klub. Platnost lékařské prohlídky je jeden rok. Splnění tohoto
ustanovení potvrzuje 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. Nedílnou součástí směrnice je
seznam zakázaných farmakologických skupin a metod dopingu včetně příkladů, vysvětlivek
a pokynů a případné dodatky ke směrnici. Blíže viz http://www.antidoping.cz/.

3.
3.1.

Závěrečná ustanovení
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.

3.2.

Schvalovací doložka
Tento Rozpis mistrovských soutěží oblasti Střední Morava, sezóna 2021/2022 byl schválen
výborem ČBF oblast střední Morava dne 11. srpna 2021.

Veškerá korespondence mezi ČBF oblast StM, kluby a rozhodčími bude prováděna
s výjimkou mimořádně závažných sdělení, výhradně elektronickou poštou.
V Olomouci dne 11. srpna 2021
Emil Remenec v.r.
předseda ČBF oblast Střední Morava

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

Všechny níže uvedené 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.
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Sazebník pokut za přestupky
Přestupek
Pozdní hlášení utkání
Nedostavení se k utkání, jeho
nedohrání
Nehlášení utkání soupeři nebo
rozhodčím
Sehrání utkání mimo termín bez
souhlasu HK
Nehlášení výsledku
Pozdní zaslání zápisu nebo špatný
formulář zápisu nebo chybějící
originál zápisu
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
Diskvalifikující chyby

Technické chyby hráče či hráčky,
trenéra, asistenta nebo lavičky

Poprvé

Opakovaně nebo u více družstev

200,- Kč za každé utkání
1000,-Kč - dospělí
500,-Kč - mládež
( za utkání)
400,- Kč a sportovně technické
důsledky

300,- Kč
200,- Kč za zápis

250,- Kč za každý zápis

Výše správního poplatku
dospělí - mládež
300 Kč
150 Kč
400 Kč

250 Kč

500 Kč

350 Kč

DCH hráče či hráčky 250,- Kč
DCH trenéra, asistenta nebo náhradníků 300,- Kč
+ za projednání disciplinárního provinění je provinilci stanovena náhrada nákladů dle DŘ
Každá z prvních pěti 150,- Kč
200,- Kč za každou další technické chyby

Odhlášení družstva ze soutěže
Nedostatečná úprava, zajištění hřiště včetně vybavení a
průběhu utkání
Nedostatečná práce pořadatelů včetně pomocných
rozhodčích
Nepředložení soupisky
Utkání na vysoké koše u
minibasketbalu U 12 a U 11 a U10
Nevyplacení náležitostí rozhodčím

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

5.000,- Kč za každé družstvo
až 5.000,- Kč
až 5.000,- Kč
500,- Kč za každé utkání

Upozornění

200,-Kč za každé utkání

2000,- Kč

4000,- Kč

Ostatní zde neuvedené přestupky mohou být trestány pokutou do maximální výše 50.000,- Kč
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VYPLŇOVÁNÍ ČESKÉHO ZÁPISU
K záznamu průběžného stavu utkání se používá Zápis o utkání v basketbalu schválený
Českou basketbalovou federací, který se v několika věcech liší od oficiálního zápisu
FIBA.
Jsou to následující body:
1. Skládá se z jednoho originálu a dvou kopií rozdílných barev. Originál, černý tisk, je pro
ČBF.
První kopie, zelený tisk, je pro družstvo hostů, poslední červený připadá domácímu
týmu.
Zápis o utkání v basketbalu (12 hráčů) a Zápis o utkání v minibasketbalu (15 hráčů)
ZÁHLAVÍ ČESKÉHO ZÁPISU
2. Zapisovatel vyplní:
· Jméno soutěže.
· Číslo utkání.
· Kategorie.
· Skupina bude vyplněna pouze v případě, že se soutěž hraje na skupiny.
V opačném případě bude kolonka proškrtnuta.
· Datum, čas a místo utkání.
· Jméno hlavního pořadatele.
· Jména prvního, druhého a příp. třetího rozhodčího, jméno komisaře.



Kategorie musí být označeny takto: muži, ženy, junioři, juniorky, kadeti, kadetky, žáci
U15, žákyně U15, žáci U14, žákyně U14, minižáci U13 (U12, U11, U10), minižákyně
U13 (U12, U11).



V případě, že některé kolonky nebudou vyplněny (např. nepřítomnost komisaře),
budou proškrtnuty..
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3. Do prvního sloupce zapíše na
prvním místě hráčovo příjmení a dále
jeho
jméno.
Minimálně
bude
uvedeno prvé písmeno jména.
4. Kapitán družstva bude označen
„C“. Jestliže družstvo nemá trenéra a
asistenta trenéra, kapitán bude
vystupovat jako hrající trenér a bude
tak zapsán v zápise s označením
„CAP“ za svým jménem.
Všichni hráči pendlující do družstva
musí být označení za jménem hráče
velkým „P“.
Všichni hráči hostující do družstva
musí být v téže rubrice označeni
velkým „H“ (hostování do stejné
věkové kategorie), popř. „HM“ pro
hráče z nižší kategorie,
Za označení odpovídá trenér
družstva.

GD

5. Do druhého sloupce zapíše čísla
hráčů, která budou po dobu utkání
GD
používat.
Má-li družstvo méně jak 12 hráčů,
zapisovatel po podpisu trenéra družstva zbylé kolonky jednotlivě proškrtne vodorovnou
čárou.
V dolní části prostoru družstev zapíše zapisovatel jména trenéra a jeho asistenta. V případě,
že asistent nebude přítomen, kolonka bude proškrtnuta.
1. Trenér označí 5 hráčů, kteří nastoupí do utkání vepsáním malého „x“ do kolonky ve
sloupci N vedle čísel hráčů.
2. Oddechové časy se zaznamenávají zapsáním minuty příslušné čtvrtiny nebo prodloužení
do příslušného čtverečku pod jménem družstva B.
Na konci každého poločasu a prodloužení se proškrtnou nevyužité čtverečky dvěma
rovnoběžnými čarami.
Jestliže družstvu není přiznán první oddechový čas v druhém poločase před tím, než hodiny
hry ukazují 2:00 nebo méně na konci čtvrté čtvrtiny, zapisovatel proškrtne první čtvereček
dvěma rovnoběžnými čarami.
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9. Záznam všech chyb se provádí takto:
a. Osobní chyba bude zaznamenána číslem minuty, v níž se hráč chyby dopustil.
b. Jakákoli chyba, za kterou následuje trestný hod nebo hody, se značí přidáním
odpovídajícího počtu trestných hodů (1, 2, 3) do pravého dolního indexu.
c. Technická chyba bude vyznačena minutou s horním pravým indexem „T“.
d. Technická chyba trenérovi bude vyznačena minutou s horním pravým indexem „C“.
e. Technická chyba, kterou je potrestán trenér z jakéhokoli jiného důvodu (chyba
asistenta, náhradníků), se označí minutou s horním pravým indexem „B“.
f. Nesportovní chyba bude vyznačena minutou s horním pravým indexem „U“.
g. Diskvalifikující chyba bude vyznačena minutou s horním pravým indexem „D“.
h. V případě, že je hráč (pro dvě nesportovní nebo dvě technické chyby nebo 1
nesportovní a jednu technickou chybu) diskvalifikován do konce zápasu, bude do
jeho řádku za poslední chybu zapsáno “GD”. V případě, že je trenér nebo asistent
(pro 2 nebo 3 technické chyby) diskvalifikován do konce zápasu, bude „GD“ zapsáno
do jeho řádku před kolonky pro zápis chyb
 Všechny chyby proti oběma družstvům, následované tresty stejné váhy a zrušené
podle Čl. 42 (Zvláštní situace), jsou označeny přidáním malého „c“ na místo zápisu
počtu trestných hodů.
 Pro každou čtvrtinu jsou vyhrazeny čtyři kolonky (bezprostředně pod jménem družstva
a nad jmény hráčů) k zápisu chyb družstva.
 Kdykoliv se hráč dopustí chyby ať osobní, technické, nesportovní nebo diskvalifikující
(vyjma Čl. 39 Šarvátky), zapisovatel ji zapíše vyznačením minuty do
příslušné kolonky družstva hráče, který se chyby dopustil.
SPODNÍ ČÁST ČESKÉHO ZÁPISU
 Ihned po konci utkání na začátek kolonky „Podpis kapitána v případě protestu“
napíše do závorky přesný čas konce utkání (hh:mm).
(Kapitán pak musí do patnácti (15) minut od skončení utkání informovat prvního
rozhodčího v případě, že jeho družstvo protestuje proti výsledku utkání tím, že
podepíše zápis v kolonce "Podpis kapitána v případě protestu").
 Na konci utkání zapisovatel zaznamená konečný stav spolu se jménem vítězného
družstva.

(12:58)
29

10. Zapisovatel zapisuje průběžně součet bodů dosažený každým
družstvem.
V zápise jsou sloupce pro průběžný stav utkání.
Každý sloupec obsahuje 5 vertikálních kolonek.
Nad dvě kolonky vlevo nadepíše A, jsou určeny pro družstvo A, nad
dvě kolonky vpravo nadepíše B, ty jsou pro družstvo B. Prostřední
je určený pro zapisování minuty změny stavu utkání. Ta bude
vyplněna pouze, když bude dosaženo prvního koše v minutě.
Do druhé kolonky u družstev A (B) zapisuje body, kterých družstva
dosáhla.













Zapisovatel:
Připočte body za koš dosažený ze hry a přičte je k předchozímu
stavu. Zapsán bude nový celkový součet bodů právě dosažený
družstvem.
Pak do prázdného místa na stejné straně nového celkového počtu
bodů zapisovatel zapíše číslo hráče, který zaznamenal koš ze hry
nebo z trestného hodu.
Každý záznam bude uváděn na novém řádku.
Trestné hody budou vyznačeny číslem hráče, který je prováděl, a
budou zleva ohraničeny závorkou. V případě, že je opakován jeden
z trestných hodů, se bod zapisuje do stejného pole, které náleží
trestnému hodu, který je opakován.
Tříbodový koš dosažený hráčem bude zaznamenán zakreslením
kruhu kolem nového součtu bodů v příslušném sloupci.
V poločase dojde k otočení sloupců. Pod stav 2. období
zapisovatel zapíše přes dva řádky písmeno B do současného
sloupce A. Analogicky dojde k záměně sloupce B za A. Pod
písmena zapíše stav družstev.
Na začátku 2. a 4. období a eventuálně prodloužení zapisovatel
pokračuje zápis odbodu přerušení.
Na konci utkání zapisovatel nakreslí přes celý řádek souvislou
horizontální čáru pod poslední součet bodů a pod ni zapíše do
určených sloupců (A, B) konečný stav jednotlivých družstev přes dva
řádky. Tento součet podtrhne dvěma souvislými čarami. Dále
nakreslí diagonální čáry k dolním okrajům sloupce každého
družstva, aby vyškrtl zbývající prostor k záznamu průběžného stavu.
Na konci každého období zapíše zapisovatel počet bodů dosažený
oběma družstvy za toto období na příslušné místo ve spodní části
zápisu.
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