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R O Z P I S 

kvalifikace o účast v extralize kadetů a kadetek U17 v sezóně 2016/2017 

 

1. Všeobecná ustanovení: 

1.1. Úvodní ustanovení: 

V souladu s postupovým a sestupovým klíčem pro sezónu 2015/2016 vypisuje STK ČBF kvalifikaci o účast 

v extralize kadetů a kadetek U17 v sezóně 2016/2017. Kvalifikace je součástí hracího období 2016/2017. 

 

1.2. Účastníci kvalifikace: 

účastníky kvalifikace mohou být 

a) pořadatelé – kluby, jejichž družstva postoupila z play-off ligy 2015/2016 a v dlouhodobé části soutěže 

měla nejlepší a druhou nejlepší bilanci 

kadeti:  

kadetky:  

b) kluby, jejichž družstva postupují z play-off ligy 2015/2016 s třetí a čtvrtou bilancí v dlouhodobé části 

kadeti:  

kadetky:  

c) kluby, jejichž družstva se umístila v extralize  2015/2016 na 11. a 12. místě 

kadeti:  

kadetky:  

Účastníci soutěže jsou povinni potvrdit svůj start v soutěži nejpozději do 10. 5. 2016 do 12:00 hodin  

e-mailem detašovanému pracovišti ČBF (jopava@cbf.cz) 

 

1.3. Systém a postup: 

Kvalifikace se hraje ve dvou skupinách turnajově o dvě postupová místa v místech klubů uvedených v odst. 

1.2. a) tohoto Rozpisu. Do extraligy postupují vítězové skupin.  

Družstva budou do skupin losována ze tří košů, které budou tvořeny vždy dvojicí družstev podle rozdělení 

v odst. 1.2. tohoto Rozpisu, pořadateli je v tříčlenné skupině vždy přiděleno číslo 1. 

Získá-li právo účasti v kvalifikaci „B“ družstvo klubu, které nemůže do extraligy postoupit, protože tam již 

startuje „A“ družstvo, toto místo se v kvalifikaci neobsazuje. V tom případě a v situacích, kdy účast 

v kvalifikaci nepotvrdí všechna družstva a pokud počet zúčastněných družstev nepoklesne na tři, postupuje 

se následovně: 

1.3.1.  pokud není naplněn počet účastníků podle čl. 1.2.a), doplní se pořadatel o lepšího z 1.2.b) 

1.3.2. jsou-li ve skupině jen 2 družstva, hraje se skupina dvoukolově doma-venku (první zápas se 

neprodlužuje, druhý až v případě rovnosti skóre v součtu obou zápasů), první zápas se hraje na hřišti 

družstva postupujícího nebo lépe umístěného z ligy 

1.3.3. jsou-li v kvalifikaci čtyři družstva, jsou účastníci z 2. a 3. koše přilosováni k pořadatelům tak, aby obě 

skupiny měly 2 účastníky 

Sníží-li se počet účastníků kvalifikace na tři družstva, bude odehrána v jedné skupině, jejímž pořadatelem je 

nejlépe hodnocené družstvo postoupivší do kvalifikace z ligy. 

 

1.4. Závazné předpisy:  

Pro kvalifikaci platí pravidla basketbalu, SŘB a tento Rozpis. 

 

1.5. Startují, náležitosti:  

V kvalifikaci mohou startovat: 

a) hráči(-ky) narození v roce 2000 - 2003, mladší jen při splnění podmínek uvedených v čl. 18 SŘB. 

Do družstva mohou hostovat maximálně tři hráči (hráčky) ročníků 2000, 2001 a tři hráči (hráčky) ročníků 

2002, 2003 (čl. 20, odst. 4 SŘB), kteří mají povoleno hostování podle výjimky dle čl. I., odst. (9) 

Přestupního řádu. (Hráč může ohlásit hostování do jednoho družstva jiného klubu od 1. 7. do 28. 2. 



následujícího roku. Výjimkou jsou případy, kdy hráč hlásí hostování do stejného klubu jako hostoval 

v předchozí sezóně. V tom případě lze hostování hlásit již od 16. 5. každého roku). 

 

Všechna družstva vyhotoví pro kvalifikaci soupisku v režimu „servis“ na www.cbf.cz obvyklým 

způsobem po přihlášení v servis 16/17 nejpozději 4 dny před zahájením kvalifikace. 
Pro start v kvalifikaci platí jen hostování pro sezónu 2016/2017. Hostování hráčů (-ek) do družstva, které 

startovalo v kvalifikaci, nelze v případě postupu družstva do EL v průběhu soutěžního období 2016/2017 

ukončit podle čl. IV., odst. 4, písm. b), c), e).  
Na přestupy povolené do družstva startujícího v kvalifikaci o extraligu se v průběhu soutěžního období 

2016/2017 vztahuje omezení podle čl. II., odst. 6 Přestupního řádu. V případě, že hráč přestoupí do klubu 

startujícího úspěšně v kvalifikaci, nemůže ve stejném hracím období hostovat ve stejné věkové 

kategorii zpět do původního mateřského klubu. 
 

 

2. Hospodářské podmínky: 

Družstva startují v kvalifikaci na vlastní náklady, pořadatel hradí celkové náklady na technické uspořádání 

včetně rozhodčích u stolku, všichni účastníci vyplácejí náhradu rozhodčích v zápase, v němž jsou 

v rozlosování uvedeni na prvním místě. Odměny rozhodčích jsou 550 Kč, příplatek za všední den 300 Kč. 

Ostatní náhrady se vyplácejí v souladu s Rozpisem soutěží pro sezónu 2015/2016. 

 

3. Pořad utkání:  

pátek 1 - 3, sobota 3 – 2, neděle 2 – 1. 

Začátky zápasů stanoví pořadatel podle místních podmínek a neprodleně ho hlášenkou sdělí účastníkům 

a detašovanému pracovišti ČBF ve Strakonicích. 

 

3.1. Zařazení družstev do skupin: 

Veřejné losování proběhlo 12. 5. 2016 ve 14.15 hodin v sídle ČBF, Praha 6 – Strahov, místnost 234 

a) kadeti U17: 

skupina A       skupina B 

1 –  Kondoři Liberec      1 –  BK Snakes Ostrava 

2 –  SLUNETA Ústí n. Labem         2 –  BK Opava 

3 –   Orli Prostějov      3 –   neobsazeno 

 

Pořadí zápasů: 

27. 5. 2016 Liberec - Prostějov 

28. 5. 2016 Prostějov – Ústí n.L.    Snakes Ostrava - Opava 

29. 5. 2016 Ústí n. L. – Prostějov    Opava – Snakes Ostrava 

 

b) kadetky U17: 

skupina A       skupina B 

1 –  BSK TJ Jičín      1 –  HB Basket Praha 

2 –  Sokol Hradec Králové         2 –  Sokol Nusle 

3 –  Slovan Litoměřice      3 –   Valosun Brno 

 

Pořadí zápasů: 

20. 5. 2016 Jičín – Litoměřice    HB Basket – Valosun Brno 

21. 5. 2016 Litoměřice – Hradec Králové   Valosun Brno – Sokol Nusle 

22. 5. 2016 Hradec Králové – Jičín    Nusle – HB Basket 

 

3.2. Delegace rozhodčích: 

bude provedena na základě zaslaných hlášenek formou přímé delegace. 

 

        JUDr. Jan Schödlbauer, v. r. 

        předseda STK ČBF 

Vyřizuje: J. Opava 

http://www.cbf.cz/

