Rozpis NBL

ROZPIS
NÁRODNÍ BASKETBALOVÉ LIGY
26. ROČNÍK MISTROVSTVÍ ČR – HRACÍ OBDOBÍ 2017/2018
_______________________________________________________
I. Základní ustanovení
1. Výbor ČBF vyhlašuje na hrací období 2017/2018 Mistrovství České republiky
v basketbale
mužů
s oficiálním
názvem
KOOPERATIVA
NÁRODNÍ
BASKETBALOVÁ LIGA (dále jen NBL).
2. NBL se řídí Řády ČBF, tímto Rozpisem, Sportovně technickými podmínkami pro účast
v soutěži a Pravidly basketbalu. Pokud tento Rozpis vydaný výborem ČBF nebo
Sportovně technické podmínky pro účast v soutěži obsahují ustanovení s výjimkami či
odlišnostmi od Soutěžního řádu ČBF a ostatních sportovně technických dokumentů ČBF,
nesmí se tyto výjimky či odlišnosti dotýkat žádné z ostatních soutěží ČBF nebo jejích
účastníků a platí jen pro NBL; pokud by se takové ustanovení obsahující výjimky nebo
odlišnosti dotýkalo ostatních soutěží a jejích účastníků, má výbor ČBF právo takové
ustanovení zrušit nebo pozastavit.
3. Řízením soutěže pověřuje výbor ČBF Asociaci ligových klubů (dále jen ALK), která pro
řízení soutěže aktualizuje dokument - Sportovně technické podmínky (dále jen STP) pro
účast v soutěži, dle článku 2 odst. 4 Soutěžního řádu basketbalu.
4. Celkový počet startujících klubů ve 26. ročníku Mistrovství ČR je stanoven na počet
12 klubů. Vítěz získává titul "MISTR ČR". Kluby startují v NBL na základě licence pro
start v NBL, o jejímž vydání rozhoduje Představenstvo ALK. Podmínkou udělení licence
pro start v NBL je splnění Základních podmínek účasti v NBL uvedených v STP a všech
dalších podmínek uvedených v Rozpisu NBL a dalších předpisech a řádech ČBF a ALK
upravujících účast v NBL.
5. NBL není uzavřenou soutěží. Právo účasti v NBL ročníku 2018/2019 má jedenáct nejlépe
se umístivších klubů v NBL 2017/2018 a vítěz prolínací soutěže, případně kluby, které
získaly právo účasti v NBL na základě převodu práva účasti v NBL v souladu s řády
ČBF. Prolínací soutěže se zúčastní první dva kluby I. LM ročníku 2017/2018
a 12. klub NBL ročníku 2017/2018.
II. Všeobecná ustanovení
1. Hracím obdobím NBL se stanoví období, které začíná dnem 16. 6. 2017 a končí dnem
15. 6. 2018.
2. Hraje se podle platných Pravidel basketbalu vydaných FIBA, řádů a směrnic vydaných
ČBF a tohoto Rozpisu.
3. V utkáních NBL startují družstva na základě soupisky potvrzené sportovním ředitelem
NBL. Podmínkou uvedení hráče na soupisku je platná licence hráče a podepsaná
Deklarace o dopingu každým hráčem samostatně.
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4. Každý klub je povinen zabezpečit lékařské prohlídky všech hráčů, kterým je vydána
licence hráče, a vést o nich evidenci (jméno, datum, výsledek lék. 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.
5. 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 může startovat a na zápise být uvedeno max. 5 zahraničních hráčů. Podmínkou pro
zaregistrování nového zahraničního hráče je vyrovnání všech finančních závazků vůči
ČBF za registraci předešlých zahraničních hráčů včetně hráčů již v lize nepůsobících.
Zároveň klub nesmí mít nesplněné závazky na základě rozhodnutí arbitrážní komise.
6. Utkání NBL jsou řízena třemi rozhodčími, které deleguje pověřený pracovník ČABR.
Odměny a cestovné rozhodčích jsou stanoveny v následující výši:
Základní část; A1 a A2; play-out
3 400 Kč
Čtvrtfinále play-off
3 800 Kč
Semifinále play-off a utkání o 3. místo
4 350 Kč
Finále play-off
4 900 Kč
Náhrada za všední den
650 Kč
Na náhradu 650 Kč nemá nárok rozhodčí s bydlištěm v místě utkání.
Rozhodčí má nárok na jízdné ve výši 3,80 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
5,25 Kč/km.
Stravné náleží podle platné vyhlášky.
7. Při utkání NBL působí komisař, kterého deleguje GS prostřednictvím pověřeného
pracovníka. Na vybraná utkání má řídící orgán právo delegovat vrchního komisaře.
Odměny a cestovné komisařů jsou stanoveny v následující výši:
Odměna komisařů
800 Kč
Náhrada za všední den
650 Kč
Na náhradu za všední den nemá nárok komisař s bydlištěm v místě utkání.
Komisař má nárok na jízdné ve výši 3,80 Kč/km.
8. Družstvo musí mít hlavního trenéra s licencí A a případné asistenty trenérů minimálně
s licencí C /viz Trenérský řád/. Pokud v průběhu sezóny dojde k výměně trenéra
a družstvo povede dočasně trenér s jinou licencí než je předepsaná, zaplatí klub poplatek
ve výši 10 000 Kč za každý započatý měsíc.
9. Každý klub NBL je povinen zajistit internetové přenosy prostřednictvím TVcom ze všech
utkání NBL, viz STP.
10. Pro všechny kluby je podmínkou pro účast v NBL uhrazení všech finančních závazků,
které vznikly v souvislosti s jejich působením v NBL a ČBF. Uhrazení je podmínkou pro
udělení licence pro start v NBL.
11. Kluby uhradí členský příspěvek ČBF ve výši 25 000 Kč.
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3. Závěrečná ustanovení
1. Každý klub NBL je povinen uvolnit hráče nominovaného do reprezentačního výběru ČR
pro všechny přípravné akce a zápasy tohoto výběru a je povinen mu vyplácet odměnu dle
platné smlouvy. ČBF je povinna pojistit platy hráčů ve prospěch klubů dle Předpisů
FIBA-Europe v případě zranění hráče.
2. Kluby jsou povinny zajistit účast hráčů na utkání All Star, vyhlášení nejlepších hráčů
NBL a na maximálně třech dalších akcích za kalendářní rok, zařazených do termínové
listiny a oznámených klubu s předstihem nejméně 30 dnů. Povinností hráče je splnit
podmínky uvedené v pozvánce. Omluvou je pouze lékařské vysvědčení a závažné rodinné
důvody. V případě omluvy hráče z ASG ze zdravotních důvodů nesmí tento hráč nastoupit
k nejbližšímu ligovému utkání NBL, pokud se toto utkání uskuteční ve lhůtě do
7 kalendářních dnů včetně od termínu ASG.
3. Veškerá reklamní, televizní, internetová a rozhlasová práva jsou stanovena smlouvou
mezi ČBF, s.r.o, ALK, s.r.o, ČT a Kooperativou, a.s., a jednotlivými smlouvami mezi
ALK, s.r.o., a kluby NBL.
4. Kluby disponují ostatními reklamními prostředky a jsou povinny respektovat nejen
umístění, ale i ostatní náležitosti a práva, která byla postoupena ČBF, s.r.o., nebo
pověřené agentuře a jejich partnerům.
Výbor ČBF tento rozpis schválil dne 29.6. 2017
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Příloha „A“ k Rozpisu NBL
Podmínky pro vybavení sportovních hal pro NBL
(dle Pravidel FIBA 2014 s úpravami dle ČBF)
1. Utkání NBL se mohou hrát jen v halách o rozměrech hřiště 28 x 15 m schválených SŘ
NBL. Veškeré čárové značení hrací plochy musí odpovídat Pravidlům basketbalu platným
od 1. 10. 2014. Hala musí mít dřevěnou podlahu (parkety nebo palubovka) opatřenou
protismykovým lakem. Hala musí mít volný prostor nejméně 2 m od koncových čar hřiště
a min. 1 metr od postranních čar, pokud je hrací plocha oddělena od diváků. Divácký
prostor musí být minimálně 2 metry od hrací plochy. Hala musí mít tribunu s minimálním
počtem 500 míst, 10 vyhrazených míst pro sportovní novináře, VIP a zástupce partnerů
NBL. Střídačky musí být vybaveny 16 samostatnými sedačkami a pro tyto účely platí
zákaz používání lavic.
2. Centrální ukazatel času a skóre musí být umístěn viditelně pro hráče, rozhodčí a diváky.
Kromě centrálního ukazatele času a skóre musí být nad oběma koši instalováno zařízení
pro měření času s odečítáním času a 24, resp. 14 vteřin, a světelný a zvukový signál
ukončení zápasu v souladu s Pravidly FIBA 2014. Kromě centrálního ukazatele času musí
být pro náhradní měření času a 24 vteřin (resp. 14 vteřin) stopky v takovém provedení,
aby byla zajištěna možná kontrola měření času komisařem utkání.
3. Vhodné zařízení na odlišení signálu zapisovatele, měřiče 24 (14) vteřin a signálu
oznamujícího konec období či prodloužení. Dojde-li z jakýchkoliv důvodů ke stavu, že
signál oznamující uplynutí 24 vteřin (14 vteřin) je shodný se signálem oznamujícím
uplynutí období či prodloužení, musí být na panelu měření času zabezpečeno, že tento
signál není možno ovládat ručně. Zařízení pro zvukové znamení musí být umístěno za
oběma koši.
4. Zapisovatelský stolek musí být umístěn při středové čáře. U něj jsou vyhrazena místa pro
zapisovatele, asistenta zapisovatele, časoměřiče, měřiče 24 vteřin, hlasatele a komisaře.
Těsně před stolkem nebo vedle něho musí být vyhrazena na každé straně nejméně 2 místa
pro střídající hráče.
5. Tabulky s čísly 1 - 5 pro zapisovatele označující chybu hráče a dvě červené značky, které
se umisťují na zapisovatelském stolku po čtvrté chybě družstva a které jsou jasně viditelné
hráčům, trenérům i rozhodčím.
6. Ukazatel držení míče (šipka) pro alternativní držení míče - nepřipouští se náhrada
signalizací na ukazateli času a skóre.
7. Konstrukce na upevnění desek umístěné nejméně 2 m od vnějšího okraje koncových čar
a barevně tak odlišené od pozadí, aby byly pro hráče dobře viditelné. Jejich ochrana
z hlediska bezpečnosti musí odpovídat Pravidlům FIBA 2014.
8. Předepsané desky z průhledného materiálu dle Pravidel FIBA 2014. V každé hale musí
být v rezervě minimálně jedna deska ze stejného materiálu a stejné velikosti jako desky
instalované na hřišti.
9. Pružné obruče košů (včetně jedné náhradní) v souladu s Pravidly FIBA 2014
s trubičkovým uchycením síťky.
10. Vyznačení hřiště dle Pravidel FIBA2014.
11. Rozhlasové zařízení používané hlasatelem před, v průběhu a po skončení utkání (viz čl.
B.II.16. STP).
12. Pořadatel je dále povinen mít v hale k dispozici:
a) Šatnu pro hostující družstvo vybavenou masérským stolem (event. doplněnou
o masérskou místnost) s přímým vchodem do sprchy s teplou a studenou vodou.
b) Samostatnou šatnu pro rozhodčí s přímým vchodem do sprchy s teplou a studenou
vodou.
c) Místnost pro dopingovou kontrolu.
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d) Samostatnou místnost vhodnou jako ošetřovnu, vybavenou lehátkem, nosítky,
lékárničkou první pomoci apod.
e) Místnost vhodnou pro konání tiskové konference.
f) Zařízení pro měření délek nebo pásmo, teploměr a dva kusy provozuschopných
ručních stopek - vše bude k dispozici u hlavního pořadatele.
g) Internetové připojení pro pracovníky sdělovacích prostředků přípojku el. proudu
a také další zázemí pro novináře zdarma.
13. Kluby jsou povinny umístit logo ČBF v hale v souladu s grafickým manuálem
schváleným výborem ČBF.
14. V případě, že utkání Kooperativa NBL bude v rámci propagace basketbalu sehráno v jiné
hale než působí kluby NBL, může SŘ NBL udělit pro toto utkání výjimku z podmínek
uvedených v této příloze (jenom do kategorie C). Podmínkou je souhlas obou
zainteresovaných družstev.
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Příloha „B“ k Rozpisu NBL
Pravidla o dopingové kontrole
1) Každý hráč je povinen podepsat Hráčskou deklaraci týkající se dopingu. Podepsané
deklarace všech hráčů předloží klub při potvrzování soupisky dle Rozpisu NBL a vždy při
připisování nového hráče do soupisky.
2) Dopingové kontroly se provádějí podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu
vydané Antidopingovým výborem ČR. Lékaři, hráči a funkcionáři jsou povinni tuto
směrnici dodržovat. Nedílnou součástí směrnice je její příloha, kterou je seznam zakázaných farmakologických skupin a metod dopingu včetně příkladů, vysvětlivek a pokynů
a případné dodatky ke směrnici.
3) Každý hráč je povinen se podrobit dopingové kontrole při soutěži i mimo soutěž, je-li k ní
vyzván dopingovým komisařem, a je povinen dbát jeho pokynů. Odmítnutí nebo
nedostavení se k dopingové kontrole se postihuje stejně jako doping.
4) Pořadatel utkání je povinen poskytnout pro dopingovou kontrolu vhodnou samostatnou
místnost s WC a dostatečné množství nealkoholických nápojů.
5) Postup při dopingové kontrole během utkání
5.1. Hráči, kteří se musí podrobit dopingové kontrole, jsou vylosováni v průběhu
přestávky mezi 2. a 3. hracím obdobím. 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, která odpovídají
pořadí hráčů na zápise o utkání. Nejpozději v 35. minutě utkání oznámí dopingový
komisař lékařům (vedoucím družstev) obou týmů výsledky losování (jména
vylosovaných hráčů).
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.
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.
5.4. Okamžitě po skončení utkání předá dopingový komisař písemnou výzvu k dopingové
kontrole vylosovaným hráčům obou družstev.
5.5. Vylosovaní hráči jsou povinni dostavit se neprodleně (nejpozději do 60 min.) po
skončení utkání do místnosti pro kontrolu dopingu.
5.6. Hráči mají právo si vybrat odběrovou nádobku a 2 lahvičky, do kterých bude uložen
odebraný vzorek moči.
6) Sankce:
V případě zjištěného dopingu se postupuje dle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu
ADV ČR pro dané období.
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