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I. Základní ustanovení. 

 

1. Vyhlášení soutěže: 

1.1 Výbor ČBF vyhlašuje na hrací období 2016/2017 mistrovskou soutěž I. ligu mužů (dále jen I. LM). 

 

2. Řízení soutěže: 

2.1 Řízením soutěže pověřuje Výbor ČBF Sportovního ředitele I. LM (dále jen SŘ).  

          Mobil: 603 144 802; email: mjakes@cbf.cz 

2.2 I. LM se řídí Vnitřními předpisy ČBF (Basketbalovými řády), tímto Rozpisem soutěže a Pravidly 

basketbalu. 

 

3. Účastníci soutěže: 

3.1 Celkový počet družstev v I. LM je stanoven na počet 20. Je to 18 družstev, účastníků I. LM 

2015/2016, a prvá dvě družstva z baráže o I. LM 

3.2 I. LM není uzavřenou soutěží. Právo účasti v I. LM ročníku 2017/2018 má osmnáct nejlépe se 

umístivších klubů v I. LM 2016/2017 a dva kluby prolínací soutěže, případně kluby, které získaly 

právo účasti v I. LM na základě převodu práva účasti v I. LM v souladu s Basketbalovými řády ČBF. 

Baráže se zúčastní prvé tři kluby II. LM ročníku 2016/2017 a 19. klub I. LM ročníku 2016/2017. 

Poslední družstvo I. LM ročníku 2016/2017 sestupuje přímo do II. LM 

3.3 Dvě nejlépe se umístivší  družstva I. LM, vyjma VSCM,  mají právo zúčastnit se prolínací soutěže o 

účast v Kooperativa NBL ročníku 2017/2018. 

 

 

 

II. Všeobecná ustanovení. 
 

1. Hrací období: 

 Hracím období začíná dnem 16. 5. 2016 a končí dnem 15. 5. 2017. 

 

2. Kluby, družstva, hráči, trenéři: 

2.1 Klub může v soutěži startovat pod názvem sponzora či reklamního partnera nebo s názvem sponzora 

či reklamního partnera vloženým do názvu klubu. Název může v průběhu soutěže měnit po písemném 

oznámení SŘ. 

2.2 Pro všechny kluby je podmínkou pro účast v I. LM uhrazení všech finančních závazků, které vznikly 

v souvislosti s jejich působením v I. LM a ČBF. 

2.3 V I. LM nemohou startovat dvě družstva stejného klubu, resp. dva kluby, jejichž majitelem, 

spolumajitelem nebo statutárním zástupcem je jedna a tatáž právnická nebo fyzická osoba. 

2.4 Kluby uhradí členský příspěvek ČBF ve výši 8 500,- Kč na účet ČBF 1716905504/0600. Variabilní 

symbol je IČ klubu. 

2.5 Každý klub je povinen zabezpečit lékařské prohlídky všech hráčů, kterým je vydána licence hráče, a 

vést o nich evidenci (jméno, datum, výsledek lékařské prohlídky, jméno lékaře a místo, kde prohlídku 

vykonal). Klub zodpovídá za to, že hráči uvedení na soupisce mají platnou lékařskou prohlídku pro 

daný ročník a mají platné očkování proti tetanu. 

2.6 Každý klub v I. LM je povinen zajistit zpracování technických zápisů utkání a jejich internetové 

přenosy. Dále pak on-line přenosy na TVCom ze všech utkání I. LM. 

2.7 V utkání I. LM startují družstva na základě soupisky potvrzené SŘ. 
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2.8 Start zahraničních hráčů je limitován takto: 

- V  jednom družstvu může v průběhu hracího období působit (být uveden na soupisce) neomezený 

počet zahraničních hráčů.  

- V jednom utkání můžou startovat a na zápise být uvedeni maximálně 2 dospělí zahraniční hráči.  

- Podmínkou pro zaregistrování nového zahraničního hráče je vyrovnání všech finančních závazků 

vůči ČBF za registraci předešlých zahraničních hráčů včetně hráčů již v I. LM nepůsobících. 

2.9 Družstvo musí mít hlavního trenéra minimálně s licencí B a případné asistenty trenérů minimálně 

s licencí C (viz Trenérský řád). Výjimka z tohoto ustanovení bude povolena klubu na základě žádosti 

doložené finančním vkladem 8 000,-- Kč v I. LM. Trenér, který měl udělenu výjimku z kvalifikačních 

předpokladů v minulosti a držitelem licence požadovaného stupně se dosud nestal, nemůže být zapsán 

na soupisce I. LM jako hlavní trenér. 

Nemůže-li se trenér dostavit k utkání, může ho ve funkci zastoupit jeho asistent, 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 klubu maximálně v 15 % soutěžních zápasů družstva. 

 

3. Rozhodčí: 

3.1 Utkání I. LM jsou řízena dvěma rozhodčími (základní část, skupiny C, D, E a Play-out) a třemi 

rozhodčími (předkolo Play-off, Play-off a Final Four). Rozhodčí na utkání deleguje pověřený 

pracovník ČABR. 

3.2 Odměny a cestovné rozhodčích jsou stanoveny v následující výši: 

Odměna rozhodčích: 1 200,-- Kč 

Náhrada za všední den: 300,-- Kč 

Vzhledem k tomu, že oficiálními hracími dny jsou pátek večer a neděle, není na páteční utkání nárok 

na náhradu za všední den. Na náhradu 300,-- Kč nemá nárok rozhodčí s bydlištěm v místě utkání. 

Jízdné: 3,50 Kč/km. 

Jsou-li k utkání delegováni rozhodčí ze stejného místa nebo míst ležících nácestně do místa konání 

utkání, jsou povinni použít vozidla jednoho z nich. V takovém případě přísluší řidiči vozidla náhrada 

ve výši 4,- Kč/km.  

3.3 Stravné náleží podle platné vyhlášky: 70 Kč, trvá-li cesta 5 - 12 hodin, 106 Kč v rozpětí 12 - 18 hodin, 

166 Kč nad 18 hodin. 

3.4 Náklady na rozhodčí hradí kluby. 

 

4. Komisaři: 

4.1 Při utkání I. LM působí komisař, kterého deleguje Generální sekretář ČBF prostřednictvím 

pověřeného pracovníka. 

4.2 Odměny a cestovné komisařů jsou stanoveny v následující výši: 

Odměna komisařů: 600,-- Kč 

Náhrada za všední den: 300,-- Kč 

Vzhledem k tomu, že oficiálními hracími dny jsou pátek večer a neděle, není na páteční utkání nárok 

na náhradu za všední den. Na náhradu 300,-- Kč nemá nárok komisař s bydlištěm v místě utkání. 

Jízdné: 3,50 Kč/km. 

4.3 Stravné náleží podle platné vyhlášky: 70 Kč, trvá-li cesta 5 - 12 hodin, 106 Kč v rozpětí 12 - 18 hodin, 

166 Kč nad 18 hodin.  

4.4 Kluby hradí odměnu komisaře a náhradu za všední den. 

4.5 ČBF hradí cestovné a stravné. 
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III. Přílohy. 
 

A. Podmínky pro vybavení sportovních hal pro I. LM. 

B. Pravidla o dopingové kontrole. 

C. Sportovně-technické podmínky pro 1. LM 

D. Účast VSCM v 1. LM 

 

 

 

IV. Závěrečná ustanovení. 
 

1. Aktualizace: 

Veškeré aktualizace jsou zveřejňovány na webu ČBF. 

 

2. Výklad: 

V případě nejasností nebo vzniku nestandardních situací provádí výklad Výbor ČBF. 

 

3. Schvalovací doložka: 

Výbor ČBF schválil tento rozpis 24. 8. 2016. 

 

 

 

 

 


