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ROZPIS

oblastních soutěží v basketbalu pro sezónu 2018-2019
1. Všeobecná ustanovení
1.1. Řízení soutěží
Soutěže řídí člen výboru odpovědný za sportovně-technický úsek (dále jen STK).
Kontakt pro písemný styk: p. Pivovarský Michal, Hraniční 237, 386 02Strakonice II
telefon 607 712 215, e-mail: mpivovarsky@seznam.cz.
Oddíly jsou povinny mít v adresáři organizačního pracovníka s aktivní e-mailovou adresou pro
každodenní příjem elektronické pošty.
1.2. Předpis
Hraje se podle pravidel basketbalu platných od 1. 10. 2018, sportovně technických dokumentů uvedených v čl. 10 Soutěžního řádu basketbalu (dále jen SŘB) a dle směrnic tohoto rozpisu a jeho příloh
s těmito odchylkami:
- v jednom utkání může hrát za družstvo max. 12 hráčů(ek)
- v kategoriích minižactva může startovat v každém utkání 15 hráčů, hráček (dále jen „hráč“)
- v kvalifikacích o účast na MČR a NF minibasketbalu se uplatňují úpravy Pravidel basketbalu
schválené ČAMB (obranné tři vteřiny, …),
podrobně viz http://www.minibasketbal.cz/pravidla-minibasketbalu.html
- v kategoriích minižactva U12 a U11 se koš, dosažený z tříbodového území, započítá za dva body,
je-li hráč při střeleckém pokusu z tříbodového území faulován a hod není úspěšný, nařizují se dva
trestné hody
- v soutěžích mládeže jsou povoleny také desky o rozměru 180 x 120 cm
- hrací míč, odpovídající pravidlům basketbalu, předkládá rozhodčím pořádající družstvo
- pořadatel poskytne hostujícímu družstvu na rozcvičení před utkáním i v přestávkách nejméně tři
vyhovující míče shodného typu a značky s hracím míčem
- zápisy o utkání se vedou dle čl. 2.2 tohoto rozpisu
- podrobnou zprávu podle čl. 46.10. Pravidel basketbalu podává první rozhodčí jen na vyžádání STK.
V případech, kdy rozhodčí žádají o zahájení disciplinárního řízení, postupují oba rozhodčí podle čl. 35,
odst. 5, písm. b) SŘB.
1.2.1. Přílohy rozpisu
Nedílnou součástí tohoto rozpisu jsou následující přílohy:
- adresář rozhodčích
- hrací systém soutěží a termínová listina
- rozpis utkání a delegace rozhodčích (na http://jco.cbf.cz/aktualni-utkani.html)
1.3. Systém soutěží
Hrací systém je nedílnou součástí tohoto rozpisu. Pokud je v něm uvedena na žádost pořádajícího oddílu i hodina začátku utkání, je termín utkání závazný pro obě družstva i delegované rozhodčí a odpadá povinnost hlášení utkání. Bližší viz čl. 1.16. V turnajích mládeže je přestávka mezi zápasy stejného družstva minimálně 30, maximálně 120 minut, nedojde-li k jiné dohodě.
1.4. Hrací doba
- v soutěžích mužů, žen a žactva U15 4x10 minut čistého času, v soutěžích minižactva 4x8 minut
čistého času

1.5. Míče, dresy, osobní obrana
Ve všech soutěžích je povoleno používat jakékoliv míče vyhovující pravidlům basketbalu. Soutěže
mužů, se hrají s míčem velikosti č. 7, soutěže žen a žákyň U15, se hrají s míčem velikosti č. 6, soutěže
minižactva se hrají s míčem velikosti č. 5. Ustanovení o hracím míči viz čl. 1.2.
V soutěžích minižáků a minižákyň U 13, U 12 a U 11 jsou družstva povinna uplatňovat osobní obranu
po celou dobu utkání. V případě pochybnosti o dodržování tohoto ustanovení předloží namítající strana
důkazy komisi mládeže, která posoudí dodržování tohoto metodického předpisu a případně vyvodí vůči
klubu (trenérovi) závěry. Z tohoto ustanovení nemohou být vyvozeny hrací důsledky.
1.6. Startují
V jednotlivých kategoriích mohou k utkání nastoupit hráči/ky/ narození:
muži, ženy............................................narozen 31.12.1999 a starší
junioři a juniorky U19 ...........................narozen od 1.1.2000 do 31.12.2001 včetně
kadeti a kadetky U17 ...........................narozen od 1.1.2002 do 31.12.2003 včetně
st. žáci a žákyně U15...........................narozen od 1.1.2004 do 31.12.2005 včetně
ml. žáci a žákyně U14..........................narozen od 1.1.2005 a mladší
starší minižáctvo 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
přípravka U10 .....................................narozen 1.1.2009 a mladší
Podmínky startu ve vyšší věkové kategorii upravuje čl. 18 SŘB.
1.6.1. Starší hráči na soupisce
Na soupisku každého družstva mládeže startující v nadregionální soutěži či v krajských soutěžích mini,
mohou být zapsáni nejvýše 3 hráči narození o 1 kalendářní rok dříve, než je stanovený ročník narození
dané soutěžní kategorie. 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!
1.7. Náležitosti, členský příspěvek, návratný vklad
Náležitosti se vyžadují dle SŘB. Před utkáním družstvo předkládá rozhodčím soupisku potvrzenou
řídícím orgánem a klubem. Nesplnění této povinnosti bude pokutováno. V případě nepředložení
soupisky postupují rozhodčí podle čl. 18., odst. 3 SŘB.
Hodnota členského příspěvku činí 2000 Kč pro družstva dorostu v nadregionální soutěži, 1000,- Kč pro
družstvo dospělých a žactva v nadregionální soutěži a 400,- Kč pro družstva mládeže. Členské
příspěvky i návratný vklad se hradí převodem na účet – viz záhlaví – s použitím variabilního symbolu
klubu (viz www.cbf.cz – Správa ČBF – Adresář klubů = ID, http://www.cbf.cz/administrativa/adresarklubu.html).
1.7.1. Vedení družstva kvalifikovaným trenérem
Každé družstvo musí být vedeno kvalifikovaným trenérem s platnou licencí. Není-li trenér zapsán na
soupisce, předkládá licenci ke kontrole rozhodčím před zahájením utkání. Výjimka z tohoto ustanovení
bude povolena klubu na základě žádosti doložené finančním vkladem 3000 Kč. Vklad bude klubu
vrácen za předpokladu, že trenér získá kvalifikaci nejpozději do 31.8.2018.
Nemůže-li se trenér, který jinak družstvo vede, dostavit k utkání, může ho ve funkci zastoupit jiný držitel platné trenérské licence, či kterákoliv jiná zletilá osoba (viz čl. 9, odst. 2 SŘB). Tuto skutečnost poznamenají rozhodčí do zápisu o utkání. Trenér může být při vedení zápasu zastupován podle
předchozího odstavce bez udání důvodu a bez postihu v maximálně 20% soutěžních zápasů družstva.
Za každou další neúčast trenéra při vedení zápasu může být družstvu vyměřena pořádková pokuta
400 Kč u družstev dospělých, resp. 200 Kč u družstev mládeže.
Není-li při zahájení utkání mládeže zajištěno vedení družstva trenérem nebo jinou zletilou osobou
(starší 18 let), utkání se neuskuteční.
Nemůže-li trenér pokračovat v průběhu zápasu ve své činnosti a není-li přítomen asistent trenéra zapsaný před zahájením utkání v zápise, přebírá funkci trenéra zletilý kapitán družstva.

Pokud v soutěži žactva musí trenér po udělení diskvalifikující chyby nebo pro dvě technické chyby za
své nesportovní chování, tři technické chyby náhradníků nebo osob doprovázející družstvo, nebo
kombinaci tří technických chyb, z nichž jedna je jeho osobně nesportovní, opustit lavičku a družstvo
nemá žádnou další zletilou osobu, která by je vedla, rozhodčí zápas ukončí a důvody uvedou do zápisu.
1.8. Lékařská kontrola
Každý hráč (-čka) je povinen absolvovat lékařskou prohlídku v rozsahu stanoveném v prováděcí
vyhlášce 391/2013 Sb. vydané MZ k Zákonu 373/2011 Sb. Evidenci lékařských prohlídek zajišťuje
klub. Platnost lékařské prohlídky je jeden rok. Splnění tohoto ustanovení potvrzuje klub pro všechny
hráče uvedené na soupisce (včetně přípisů).
1.18.1 Dopingová kontrola
Všichni hráči(-ky) 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.
1.18.2. Dopingové kontroly se provádějí podle Směrnic pro kontrolu a postih dopingu ve sportu vydané
Antidopingovým výborem ČR. Lékaři, hráči a funkcionáři 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/.
1.18.3. Hráč je povinen se podrobit dopingové kontrole při soutěži i mimo soutěž, je-li k ní vyzván
komisařem Antidopingového výboru ČR, a je povinen dbát jeho pokynů. Odmítnutí nebo nedostavení
se k dopingové kontrole se postihuje stejně jako doping.
1.18.4. Pořadatel utkání je povinen poskytnout pro dopingovou kontrolu vhodnou samostatnou
místnost se záchodem a dostatečné množství nealkoholických nápojů.
1.18.5. Postup při dopingové kontrole během utkání:
1.18.5.1. Hráči, kteří se musí podrobit dopingové kontrole, jsou vylosováni v průběhu přestávky mezi 2.
a 3. hracím obdobím utkání komisařem utkání (event. prvním rozhodčím) za přítomnosti dopingového
komisaře. Obvykle se losují 2 hráči z každého družstva, ale může jich být i více. Losují se hráči
uvedení na zápise o utkání. Losování provádí komisař utkání (event. první rozhodčí) vylosováním
z čísel 1-12, které odpovídají pořadí hráčů na zápise o utkání. Nejpozději ve 35. minutě utkání oznámí
dopingový komisař lékařům (vedoucím družstev) obou týmů výsledky losování (jména vylosovaných
hráčů).
1.18.5.2. Dopingový komisař oznámí provedení dopingové kontroly lékařům (event. vedoucím družstev
nebo trenérům) obou družstev a komisaři utkání obvykle před začátkem utkání, nejpozději však po
ukončení prvního poločasu.
1.18.5.3. Pokud se hráč v průběhu zápasu vážně zraní, takže vyžaduje okamžitou hospitalizaci,
nebude losován (při zranění v prvním poločasu) nebo bude za něj okamžitě po odvezení do nemocnice
(v průběhu druhého poločasu, event. prodloužení) vylosován náhradník. V případě pochybnosti o
vážnosti zranění rozhodne dopingový komisař o způsobu odběru.
1.18.5.4. Okamžitě po skončení utkání předá dopingový komisař písemnou výzvu k dopingové kontrole
vylosovaným hráčům obou družstev.
1.18.5.5. Vylosovaní hráči jsou povinni dostavit se neprodleně (nejpozději do 60 min.) po skončení
utkání do místnosti pro kontrolu dopingu.
1.18.5.6. Hráči mají právo si vybrat odběrovou nádobku a 2 lahvičky, do kterých bude uložen odebraný
vzorek moči.
1.18.6. Sankce:
V případě zjištěného dopingu se postupuje dle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ADV ČR pro
dané období.
1.9. Pendlování
V mateřském klubu může hráč(ka) startovat za dvě družstva jedné věkové kategorie (pendlování).
Pendlovat mohou dospělí hráči a hráčky, kterým 16. 5. 2018 bylo 24 let nebo méně (viz SŘB, čl. 3,
odst. (2)). V mládežnických kategoriích mohou pendlovat hráči v rámci věkové kategorie, do které
náleží (viz čl.1.6. Rozpisu). Do družstva může pendlovat nejvýše pět hráčů, kteří současně startují za
jiné družstvo mateřského klubu v nejblíže vyšší soutěži z hlediska klubu. Tito hráči musí být uvedeni na
zvláštním místě soupisky družstva, do něhož pendlují. Do počtu pendlujících se nezapočítávají hráči,
kteří startují v družstvu podle ustanovení čl.18 SŘB. Hráči pendlující z družstva se uvádějí na soupisce
v rubrice "stálí hráči". V jednom utkání mohou nastoupit maximálně tři hráči pendlující do družstva.
Pendlování není dovoleno ve stejné třídě soutěží. Není dovoleno pendlování dospělých zahraničních
hráčů uvedených na soupiskách NBL, ŽBL a I. ligy. Pendlující hráč smí nastoupit v jednom dni za obě
družstva.

1.10. Hostování
a) v družstvech dospělých mohou mít povoleno hostování:
aa) maximálně tři dospělí hráči či hráčky z jiných klubů, kterým 16.5.2018 bylo 24 let nebo méně.
Hráč(ka) může hostovat z nižšího stupně do vyššího bez jakéhokoliv omezení, z vyššího stupně do
nižšího lze hostovat maximálně o dva stupně. Hostování hráčů(ek) NBL a ŽBL, kteří jsou 16. 5. 2018
starší 22 let, je možné jen do I. ligy (viz SŘB, čl. 3, odst. (2)). Hostující hráč může v jednom dni hrát jak
za své mateřské družstvo, tak za družstvo, do kterého hostuje.
ab) maximálně tři hráči nižší věkové kategorie z jiných klubů. Při hostování z kategorie kadetů a
kadetek U17 musí být splněny podmínky čl. 1.7.2. tohoto Rozpisu.
b) v družstvech mládeže mohou mít povoleno hostování:
ba) maximálně 3 hráči stejné věkové kategorie z jiných klubů
bb) maximálně 3 hráči nižší věkové kategorie z jiných klubů
Povolení hostování musí být vyznačeno v informačním systému ČBF. Hostující hráč musí být uveden v
mateřském klubu mezi stálými hráči a v klubu, do něhož hostuje, na zvláštním místě soupisky s
uvedením klubu, z něhož hostuje. Hráči, kteří hostují do stejné soutěže, jakou hraje jejich mateřské
družstvo, mohou startovat jen za družstvo, do kterého hostují.
1.11. Označení pendlování a hostování v zápise o utkání
Všichni pendlující hráči do družstva musí být v zápise o utkání označeni za jménem hráče "P" a všichni
hostující hráči do družstva "H" (hostování do stejné věkové kategorie), nebo "HM" (hostování do vyšší
věkové kategorie). Za označení odpovídá trenér družstva.
1.12. Přeřazování
Z družstev hrající nižší soutěž do družstev hrající vyšší soutěž je možné přeřadit hráče kdykoliv při dodržení ustanovení čl. 21 SŘB.
Z vyšší soutěže do nižší může být hráč přeřazen nejpozději do 28.2.2018. Druhé a další přeřazení
stejného hráče mezi dvěma družstvy klubu ve stejné věkové kategorii může být provedeno až po uplynutí 60ti dnů od předchozího přeřazení.
Přeřazování hráčů v kategoriích minižactva může být provedeno po skončení základních skupin do
zahájení další části soutěže.
Pro kvalifikace o účast MČR resp. Národním finále nebo Festivalu minibasketbalu vytvoří kluby
samostatnou soupisku.
1.13. Úhrada nákladů
Družstva startují na vlastní náklady.
1.13.1 Odměny rozhodčích:
Náhrady rozhodčím činí za utkání:
Mužů (základní kolo a předkolo Play-off)
550,- Kč (450 + 100)
Mužů (semifinále Play-off a finále)
600,- Kč (450 + 150)
Žen
400,- Kč (350 + 50)
NRS U17 / U19
400,- Kč
NRS U15
300,- Kč
Minižactvo
230,- Kč (200 + 30)
Zvýšené odměny oproti sezóně 2017/18 v soutěžích vyhlašovaných oblastí (v závorce uvedeno
kurzívou) uhradí ČBF-oblast Jižní Čechy klubům na základě faktury zaslané za období od zahájení
soutěží do 23.12.2018 nejpozději 27.12. 2018, za období od 2.1.2019 do konce sezóny nejpozději do
18.5.2019.
Odměny rozhodčích jsou příjmem podle ustanovení zákona o dani z příjmů a plátce těchto odměn
(klub) není zatížen daňovou povinností
1.13.2. Náhrada cestovních výdajů
Pořadatel rozhodčím vyplácí podle Ekonomické směrnice ČBF – Přílohy č. 1 „Cestovní náhrady“
stravné, cestovné a nocležné. Cestovné rozhodčím náleží na základě předložených jízdenek veřejným
dopravním prostředkem. Použije-li rozhodčí na základě vlastního rozhodnutí k cestě na utkání osobní
automobil, bude mu jako náhrada cestovného vyplacena částka 3,50 Kč za ujetý kilometr. Pokud řídí
utkání rozhodčí z jednoho místa nebo nácestných míst, jsou povinni po dohodě cestovat společným
automobilem a náhrada činí 4,- Kč/km (za tu část cesty, kdy oba rozhodčí cestují společně). Stravné v
době vydání rozpisu činí, trvá-li cesta 5 - 12 hod. 78,- Kč, 12 - 18 hod. 119,- Kč, více než 18 hod. 186,Kč.

1.14. Námitky
Podávání námitek se řídí čl.40 SŘB
1.15. Rozhodčí
Rozhodčí deleguje na jednotlivá utkání dospělých a kvalifikace o postup na MČR a NF mini JčABR.
V soutěžích žen při tom preferuje delegaci rozhodčích z místa konání utkání.
V ostatních kategoriích zabezpečuje rozhodčí pořadatel z řad kvalifikovaných rozhodčích nebo z osob,
které proškolila osoba schválená ing. Peškou. Žadatel za provedené školení uhradí školiteli cestovní
náhrady podle čl.1.13. Jejich seznam potvrzený školitelem předloží oddíly ing. Peškovi nejpozději den
před prvním mistrovským utkáním v domácím prostředí. Nesplnění této povinnosti bude pokutováno.
Aktuální seznam proškolených osob bude zveřejněn na http://jco.cbf.cz/.
Hostující oddíl má právo si vyžádat u ing. Pešky nejpozději 10 dnů před konáním utkání delegování
neutrálních rozhodčích v kategoriích žen i v ostatních případech, kdy delegaci zajišťuje pořadatel. V
tomto případě oddíl, který si delegaci vyžádal, provede úhradu rozhodčích delegovaných na základě
jeho požadavku.
Rozhodčí ke stolku (zapisovatel, časoměřič, měřič 24 vt.) zajišťuje pořadatel z řad vlastních rozhodčích
nebo řádně proškolených osob. V případě, že rozhodčí bude požadovat od pořádajícího oddílu nocleh
při zápasech hraných v jednom místě v sobotu i neděli, požádá o to pořádající klub nejméně týden
před utkáním. Neučiní-li tak, nemůže požadovat ani zaplacení noclehu, který si zajistil sám a bude mu
zaplacena cesta do místa bydliště s ohledem na článek 1.13. Rozpisu. Je-li rozhodčí delegován k řízení zápasů v jednom místě, ale u více oddílů, zajišťuje a hradí nocleh vždy pořadatel nedělního
utkání.
1.15.1 Vetování rozhodčích a změna delegace na žádost klubu
Klub má právo vetovat na celou sezónu max. 2 rozhodčí. Realizace veta je spojena s úhradou
správního poplatku ve výši 5.000 Kč. Na žádost klubu může být provedena změna delegace na
konkrétní utkání. Provedení této změny podléhá poplatku 1 000 Kč za každý případ. O změnu musí
klub požádat nejpozději 4 dny před termínem utkání. Vyžádá-li si změnu delegace hostující oddíl a
změna povede na straně pořadatele ke zvýšenému nároku na výplatu rozhodčích, uhradí takto vzniklý
rozdíl pořadateli klub, který si změnu vyžádal.
1.16. Hlášení utkání
Pořadatel zasílá hlášenky v době 10 - 28 dní před termínem utkání elektronicky v systému „Servis“ na
www.cbf.cz, výjimečně podle čl. 24 SŘB. Nedodržování této povinnosti bude pokutováno.
Povinnost hlásit utkání odpadá v případě pevných začátků utkání, které nahlásily oddíly STK a které
budou uvedeny v rozpisu. Tato utkání se hrají bez hlášenek v tělocvičně uvedené na prvním místě v
seznamu schválených tělocvičen pro pořádající oddíl. Změnu pevného začátku lze provést bez udání
důvodů hlášenkou zaslanou podle prvního odstavce tohoto článku. Jinak je začátek závazný pro obě
družstva i delegované rozhodčí.
1.16.1 Povinnost pořadatele v play-off
Pořadatel je povinen informovat prokazatelně delegované rozhodčí o tom, že s ohledem na předchozí
výsledky se další plánovaný zápas v sérii nekoná.
2. Zvláštní ustanovení
2.1. Soupisky
Soupisky se vytvářejí v systému „Servis“ www.cbf.cz v elektronické podobě. Po schválení soupisky
řídícím orgánem si klub soupisku vytiskne, potvrdí a předkládá ji před zápasem ke kontrole rozhodčím.
Obdobně postupuje při změnách soupisky. Kód soupisky, která byla v utkání předložena, zapíše
rozhodčí do zápisu o utkání vedle názvu družstva (nad kolonkami „chyby družstva“ nebo pod název
družstva).
2.2. Zápisy o utkání
Ve všech kategoriích se používají jen zápisy schválené ČBF vycházející z Pravidel basketbalu.
V kategoriích minižactva se používají zápisy o utkání v minibasketbalu.
Zvýšenou pozornost je nutno věnovat evidenci chyb družstva, doporučuje se zapisovat první a třetí období hry červenou propiskou, druhé a čtvrté období hry modrou (černou) propiskou a výrazně označit
v kolonce osobních chyb ukončení druhého období hry.
Záznamy o vybraných oddechových časech a udělených osobních i technických chybách se provádějí
vyznačením minutách v níž k události došlo. U osobních chyb se u minuty indexem vpravo dole vyznačuje počet případně nařízených trestných hodů, u všech chyb uvedených dále se indexem vpravo nahoře specifikuje jejich druh (U - nesportovní, T - technická, D - diskvalifikující, B - technická chyba náhradníků a osob doprovázející družstvo, C - technická chyba trenéra). Pořadatel odpovídá za řádné

vyplnění záhlaví zápisu. V případě, kdy nejsou delegováni rozhodčí řídícím svazem, odpovídá pořadatel za řádné vyplnění celého zápisu. Neplnění této povinnosti bude pokutováno.
Pořadatel je povinen naskenovaný originál zápisu vložit do informačního systému ČBF (dále jen IS)
nejpozději první pracovní den po utkání následujícím způsobem:
Zápis barevně naskenujte a uložte do svého adresáře v PC. Zápis ukládejte ve formátu pdf nebo jpg
(neukládat ve formátu tiff). Zápis o utkání musí být naskenován celý (včetně názvů týmů v záhlaví a
řádku pro protest a vítězného týmu dole), není přípustné, aby měl scan zápisu o utkání ohnuté rohy. V
případě, že bude v zápise uveden jakýkoliv text na zadní straně, naskenujte ho též a uložte do svého
adresáře jako dvoustránkový dokument (do IS není možné vkládat jednotlivé stránky, ale pouze celý i
vícestránkový dokument).
Po zadání výsledku v IS na téže stránce je kolonka „Vložení souboru zápisu“. V „Adrese“ vyberte
předem naskenovaný zápis o utkání a tlačítkem vpravo „Uložit“ jej uložte.
V případě, že bude naskenovaný zápis v nevyhovující kvalitě, budete vyzváni řídícím orgánem soutěže
k opravě. Postup je stejný, pouze u kolonky „Vložení souboru zápisu“ je vpravo „Změnit“. Po kliknutí
sem je postup shodný jako výše. Neplnění této povinnosti bude pokutováno.
Pořadatelé turnajů minižactva neskenují zašlou neskenované zápisy z utkání, v nichž jejich družstvo
není uvedeno na pozici „pořadatel – družstvo A“ na email Michala Pivovarského nejpozději první
pracovní den po utkání.
Po naskenování zápisu je pořadatel povinen originál zápisu archivovat do 30.6.2019.
2.3. Hlášení výsledků
Pořadatel zadává výsledky zápasů nejpozději první pracovní den do 10.00 hod. na www.cbf.cz v sekci
„Servis“. V případě potíží s přímým zadáním výsledku nahlásí výsledek M. Pivovarskému na e-mail:
mpivovarsky@seznam.cz, výjimečně SMS na tel. číslo 607712215. Nedodržování této povinnosti bude
pokutováno.
2.3.1
V rámci sjednocení postupu jihočeských klubů ve vztahu k regionálnímu tisku se doporučuje, aby kluby
hlásily výsledky zápasů svých družstev včetně vyšších soutěží, stručného komentáře a nejlepších
střelců na adresu: eurotime@eurotimecb.cz
2.4. Vyloučení hráče
Je-li hráč, trenér či funkcionář klubu diskvalifikován během utkání 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
disciplinární komise zastavenu činnost. V souladu s DŘB je také každá diskvalifikace kvalifikovaná
rozhodčími jako „dostatečný trest“, projednávána v disciplinární komisi jihočeské oblasti ČBF a
podléhá správnímu poplatku 250,- Kč.
2.5. Technické chyby
2.5.1. Zaznamenávání udělených technických chyb
Rozhodčí jsou povinni po skončení utkání provést do zápisu záznam o všech udělených technických
chybách, které byly v utkání uděleny včetně důvodu, proč byla chyba udělena.
2.5.2. Postih za větší počet technických chyb
Pokud družstvo obdrží v průběhu sezóny šest technických chyb za nesportovní chování, bude mu
udělena pořádková pokuta ve výši 600 Kč. Za každé další tři technické chyby pak bude udělena pořádková pokuta ve výši 600 Kč.
2.6. Změna organizačního pracovníka
Dojde-li v průběhu soutěže u družstva ke změně organizačního pracovníka nebo jeho adresy (příp.
telefonu, faxu nebo e-mailu) je povinností tohoto družstva ohlásit změnu řídícímu orgánu a všem
soupeřům příslušné kategorie.
2.7. Předehrání utkání, změny hracích termínů
2.7.1. Předehrávka v týdnu
Utkání lze předehrát v kalendářním týdnu před určeným hracím termínem po vzájemné dohodě
družstev (za dodržení podmínky ustanovení čl.1.16. tohoto rozpisu).
2.7.2. Ostatní změny termínů
Jakékoliv další přeložení utkání schvaluje řídící orgán na základě žádosti družstva. Ta musí být
odeslána řídícímu orgánu nejméně tři týdny před plánovaným termínem utkání a musí být řádně

odůvodněna. Kopie žádosti musí být zaslána soupeři, případně dalším družstvům, kterých se přeložení
týká. Pokud mají družstva k přeložení námitky, musí je sdělit prokazatelně řídícímu orgánu a druhé
straně do 3 dnů od obdržení žádosti o přeložení, k později odeslaným námitkám se nepřihlíží.
Změny termínů dohodnuté v termínu kratším, než 14 dnů před úřadním hracím dnem, podléhají
správnímu poplatku 300 Kč v soutěžích dospělých, resp. 200 Kč v soutěžích mládeže.
2.7.3. Nedostavení se k utkání
Družstvo, které se nemůže, z neočekávaně dostavit k mistrovskému utkání sdělí tuto skutečnost
neprodleně soupeři, řídícímu orgánu a delegovaným rozhodčím. Neplnění této povinnosti bude
pokutováno.
Pokud není možno sehrát utkání v řádném termínu, kdy zpravidla v časové tísni nemohlo být
postupováno podle předchozích ustanovení tohoto článku (hromadné onemocnění, závada na
technickém zařízení apod.), může být utkání přeloženo jen v případech, kdy se družstva na novém
termínu dohodnou. Dohodu o náhradním termínu sdělí družstva řídícímu orgánu nejpozději do 3 dnů
ode dne, kdy mělo být utkání sehráno, a iniciátor změny uhradí poplatek v režimu podle čl. 2.7.2.
tohoto rozpisu.
Řídící orgán takovou dohodu schválí za předpokladu, že nedojde k ohrožení regulérnosti soutěže.
Jsou-li splněny podmínky čl. 23, odst. 1 SŘB a 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.
Družstvo, které iniciovalo změnu termínu v tomto případě, uhradí soupeři prokazatelně zvýšené
náklady.
2.8. 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.
3. Závěrečné ustanovení
Řídící orgán si vyžaduje právo změn a doplňků tohoto rozpisu. Výklad Rozpisu soutěží a jeho příloh
včetně eventuelních doplňků přísluší ve sporných případech vždy řídícímu orgánu.
Veškerá korespondence mezi STK ČBF - Jižní Čechy a kluby bude prováděna, s výjimkou mimořádně
závažných sdělení, elektronickou poštou.
V Strakonicích dne 21.8.2018

Michal Pivovarský v.r.
STK ČBF-JČ

Josef Opava v.r.
předseda ČBF-JČ

