
Rozpis soutěže v basketbalu pro hrací období 2018/2019 

 26. ročník Mistrovství ČR – Ženská basketbalová liga  
 

http://azlk.cbf.cz 

 

I. Základní ustanovení 

 

1.1 Vyhlášení: 

Výbor České basketbalové federace z.s. vyhlašuje pro soutěžní ročník 2018/2019 Mistrovství České 

republiky v basketbale žen – Ženská basketbalová liga (dále jen ŽBL). Řízením soutěže pověřuje Výbor 

ČBF Asociaci ženských ligových klubů (dále jen AŽLK). 

 

1.2 Titul: 

Vítězné družstvo soutěž získá titul Mistr České republiky. 

 

 

II. Náležitosti a podmínky 

 

2.1 Přihlášení do soutěže: 

2.1.1 Kluby zašlou v termínu do 10.7.2018 řádně vyplněnou přihlášku do soutěže podepsanou 

statutárním zástupcem subjektu oprávněného startovat v soutěži s písemným prohlášením, že účast 

v soutěži je hospodářsky zajištěna a že družstvo soutěž dokončí. Přihláška současně slouží jako 

podpisový vzor. Náležitostí přihlášky je přesná adresa sekretariátu klubu, eventuálně osoby 

pověřené přijímáním korespondence za klub. Klub je povinen uhradit do stanoveného termínu 

kauci (resp. doplatek kauce). Každou změnu adresy a funkcionářů je klub povinen ve lhůtě 

jednoho týdne sdělit Sportovnímu řediteli ŽBL (dále jen SŘ ŽBL). 

2.1.2 Současně s přihláškou zašlou kluby doklad o zaplacení všech těchto poplatků na číslo účtu 

1716905504/0600:  

 členský příspěvek AŽLK  25 000 Kč 

 členský příspěvek ČBF  15 000 Kč 

 kauce, resp. doplatku kauce na hodnotu 30 000 Kč 

2.1.3 Úhrada všech poplatků v plné výši je podmínkou pro přijetí přihlášky do ŽBL. 

 

2.2 Náklady: 

Družstva startují na vlastní náklady, a to ve všech kolech soutěže. Pokud se družstvo z vlastní viny 

nedostaví k utkání, hradí prokazatelně vzniklé náklady pořádajícího klubu, rozhodčích a komisaře utkání. 

O výši úhrady rozhoduje SŘ ŽBL. 

 

2.3 Kauce: 

Ze zúčtovatelné kauce ve výši 30 000 Kč budou klubu odečítány sankce (pokuty) za porušení Statutu 

ŽBL včetně příslušných příloh a náklady dle Statutu ŽBL a Rozpisu soutěže. V případě, že výše zůstatku 

kauce klesne pod 15 000 Kč v sezóně, je po upozornění SŘ ŽBL klub povinen do 10 dnů doplatit kauci 

do plné výše. Vyúčtování kauce bude provedeno vždy do 15. 6. daného roku 

 

 

2.4 Trenéři: 

2.5.1 Každé družstvo musí mít trenéra s platnou licencí A. Pokud v průběhu sezóny dojde k výměně 

trenéra a družstvo povede trenér s jinou licencí, než je předepsaná, zaplatí klub poplatek ve výši:  

- 5 000 Kč za první započatý měsíc, 

- za každý další započatý měsíc 10 000 Kč. 

2.5.2 Asistentem trenéra může být pouze osoba starší 18 let s platnou trenérskou licencí. 

2.5.3 Pokud povede družstvo trenér s licencí „B“ mající uzavřený první ročník a studující druhý ročník 

trenérské školy na FTVS nebo FTK, může SŘ ŽBL udělit pro jednu sezónu výjimku s tím, že klub 

zaplatí jednorázový poplatek ve výši 10 000 Kč, který mu bude odečten z kauce. 

 

2.5 Soupisky: 

2.5.1 Soupisky budou potvrzovány v rámci systému elektronických soupisek ČBF 

2.5.2 Nejpozději 30 min. před stanoveným začátkem utkání jsou družstva povinna předložit komisaři 

utkání ke kontrole soupisku družstva a písemný seznam hráček s čísly, které budou uvedeny 
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v zápise. V tomto seznamu bude rovněž označena kapitánka, hostující hráčky a budou zde uvedeni 

i přítomní trenéři a asistenti. 

 

2.6 Hostování hráček: 

2.6.1 Mezi družstvy ŽBL je povoleno hostování hráček bez omezení věku. Žádost o hostování je možno 

se souhlasem obou klubů podat kdykoli od 16. 5. do 28. 2. následujícího roku. O zrušení hostování 

je možno požádat do 28. 2. Každá hráčka starší 24 let může požádat o hostování v jiném klubu 

ŽBL pouze jedenkrát za sezónu. 

2.6.2 Na soupisce a na zápisu o utkání může být uvedeno 5 hráček věkové kategorie U19 nebo U17. 

 

2.7 Zahraniční hráčky: 

V jednom družstvu v průběhu hracího období může působit – být na soupisce neomezený počet 

zahraničních hráček, ale maximálně 3 hráčky z mimoevropských zón. V případě, že družstvo vyškrtne 

zahraniční hráčku ze soupisky, může být tato hráčka opět zapsána na soupisku tohoto družstva nejdříve 

po 60 dnech. 

K utkání může nastoupit (být na zápise o utkání) max. 7 zahraničních hráček. 

Zahraniční hráčky uvedené na soupisce ŽBL nemohou hostovat ani pendlovat. 

 

2.9      Počty hráček  

           V sezóně 2018/2019 musí každý tým uvést na zápis minimálně 8 hry schopných hráček. 

 

 

 

III. Rozhodčí a komisaři 

 

3.1 Rozhodčí: 

Rozhodčí na utkání ŽBL deleguje Česká asociace basketbalových rozhodčích (dále jen ČABR). Utkání 

jsou řízena 3 rozhodčími.  

 

 

3.2 Práva a povinnosti rozhodčích: 

Rozhodčí jsou povinni dodržovat Pravidla basketbalu, Soutěžní řád basketbalu a Rozpis soutěže ŽBL. Po 

utkání uzavírají rozhodčí zápis v šatně rozhodčích. 

 

3.3 Odměny rozhodčích: 

Základní dlouhodobá část 1 750 Kč 

 Prolínací soutěž 1 750 Kč 

 Play off – čtvrtfinále 1 750 Kč 

 Play off - semifinále, o 3. a 4. místo 1 950 Kč 

 Play off - finále 2 500 Kč 

 Náhrada za pracovní den 650 Kč 

Na náhradu 650 Kč nemá nárok rozhodčí, jehož bydliště je v místě utkání. 

 

3.4 Cestovní náhrady rozhodčích: 

3.4.1 Jízdné ve výši 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 5,25 Kč/km. 

3.4.2 Stravné ve výši podle platné vyhlášky. 
 

3.5 Vetování rozhodčích: 

3.5.1 Každé družstvo má možnost vetovat dva rozhodčí, a to buď před zahájením soutěže ŽBL, nebo 

během dlouhodobé části ligy, skupin A1, A2 a play-off. V tomto případě lze uplatnit veto pouze na 

rozhodčího, který družstvu řídil utkání v této sezóně, a to písemně do 48 hodin po utkání, v němž 

došlo ke vzniku důvodu pro vetování. Požadavky na veta se zasílají SŘ ŽBL. 

3.5.2 Družstvo, které vetovalo rozhodčího před zahájením ligy nebo během dlouhodobé části ligy, 

skupin A1, A2 a play-off, může veto kdykoliv bez náhrady zrušit, nebo může do 48 hodin původní 

veto nahradit novým vetem na jednoho jiného rozhodčího. 
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3.5.3 V platnosti je i možnost podání stížnosti na výkon rozhodčího doložená videozáznamem 

a zaplacením nákladů pracovníků (bez náhrady za ušlou mzdu), kteří stížnost projednají. Při 

neoprávněnosti stížnosti bude klubu odečtena částka 2 000 Kč z kauce. 

 

3.6 Komisaři: 

Při utkání ŽBL působí komisař, kterého deleguje GS prostřednictvím pověřeného pracovníka. Na 

vybraná utkání má řídící orgán právo delegovat vrchního komisaře. 
 

3.7 Práva a povinnosti komisařů: 

Komisař utkání odpovídá za uzavření zápisu o utkání. Komisaři jsou povinni dodržovat Pravidla 

basketbalu, Soutěžní řád basketbalu, Rozpis soutěže ŽBL, Statut a Příručku komisařů. 

 

3.8 Hodnocení utkání a rozhodčích komisařem: 

Komisař provede po ukončeném utkání zhodnocení organizace utkání a hodnocení rozhodčích 

elektronicky na příslušných formulářích první pracovní den po utkání. Hodnotící zprávu (pokud se 

objevily nedostatky) o utkání obdrží oba kluby první pracovní den po utkání. Komisař zašle klubům e-

mailovou zprávu s uvedenými nedostatky. 

 

3.9 Odměny komisařů: 

Po celou dobu soutěže 800 Kč 

 Náhrada za pracovní den 650 Kč 

Na náhradu 650 Kč nemá nárok komisař, jehož bydliště je v místě utkání. 

 

3.10 Cestovní náhrady komisařů: 

3.10.1 Jízdné ve výši 3,50 Kč/km. 

3.10.2 Stravné ve výši podle platné vyhlášky 

 
3.11 Rozhodčí u stolku: 

3.11.1 Rozhodčí u stolku na utkání ŽBL deleguje domácí basketbalový klub. Rozhodčí u stolku jsou 

povinni dodržovat Pravidla basketbalu, Soutěžní řád basketbalu a Rozpis soutěže ŽBL. 

3.11.2 Klub zajistí proškolení a přezkoušení rozhodčích u stolku. Klub plně odpovídá zá výkon funkce 

rozhodčích u stolku. 

Odměnu rozhodčích u stolku stanovuje klub. 

3.11.3 Rozhodčí u stolku musí zaujmout svá místa u stolku rozhodčích 20 minut před začátkem utkání 

a 3 minuty před začátkem 3. hracího období utkání. Zapisovatel musí být k dispozici 30 minut před 

začátkem utkání. 

3.11.4 Místa rozhodčích u stolku musí odpovídat pravidlům basketbalu. 

3.11.5 Rozhodčí u stolku musí být jednotně oblečeni 

 

 

IV. Další ustanovení pro soutěž 

 

4.1 Pravidla: 

Hraje se dle platných pravidel basketbalu FIBA. 

 

4.2 Sportovní haly: 

Utkání ŽBL je povoleno hrát utkání pouze ve schválených halách, které vyhovují stanoveným 

podmínkám dle přílohy „A“ tohoto rozpisu a schválených SŘ ŽBL. Případné výjimky uděluje SŘ ŽBL. 

 

4.3 Zápis o utkání: 

4.3.1 Používá se český Zápis o utkání v basketbalu dle českých Pravidel basketbalu, formát A4. 

4.3.2 Pořadatel je povinen naskenovaný originál zápisu vložit do Servisu nejpozději v první pracovní 

den po utkání do 12 hodin.  

4.3.3 V případě požadavku na projednání protestu k průběhu nebo k výsledku utkání i k jiným událostem 

je nezbytné současně poslat v samostatném dokumentu protest s potřebnými podklady nebo 

upozornění na protest kapitána v zápise o utkání. 
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4.3.4  Originály zápisů budou uloženy u klubů ŽBL. 

 

4.4 Technické chyby: 

4.4.1 Za každou technickou chybu bude klub potrestán pořádkovou pokutou ve výši 500 Kč za hráčku, 

1000 Kč za trenéra, asistenta trenéra a další osoby přítomné v prostorech lavičky družstva.  

4.4.2 Evidence technických chyb včetně pořádkových pokut je samostatná pro soutěž ŽBL. 

 

4.5 Námitky a protesty: 

4.5.1 Námitky k soutěži ŽBL se podávají SŘ ŽBL s vkladem 2 000 Kč, který se vrací v případě uznání 

námitky. 

4.5.2 Protesty proti průběhu a výsledku utkání lze podat pouze v případě, že kapitán podepsal zápis 

bezprostředně po utkání. Písemný protest se podává nejpozději do 24 hodin po úředně stanoveném 

začátku utkání s vkladem 2 000 Kč, který se vrací v případě uznání protestu. 

4.5.3 V odvolacím řízení I. instance se platí vklad, vratný v případě zrušení nebo změny rozhodnutí, ve 

stejné výši při podání námitky nebo protestu. 

4.5.4 V odvolacím řízení II. stupně se platí dvojnásobný vklad, vratný v případě zrušení nebo změny 

rozhodnutí, jako při podání odvolání I. instanci.  

 

4.6 Povinnosti pořadatele: 

4.6.1 Povinnosti pořádajícího klubu vyplývají ze Soutěžního řádu basketbalu, Čl. 30. 

4.6.2 Klub je dále povinen zajistit: 

- Obrazový internetový přenos (TVCom) ze všech domácích utkání ŽBL a Středoevropské ligy 

(CEWL). 

- On-line přenos dat z každého utkání ŽBL a Středoevropské ligy (CEWL). 

- Bezpečnost rozhodčích a komisaře, a to nejen při odchodu do šatny, ale i při odchodu z haly: 

ihned po ukončení 2. období či utkání se odeberou rozhodčí v doprovodu pořadatelské služby 

do šatny rozhodčích, komisař vyčká dokončení zápisu zapisovatelem za přítomnosti 

pořadatelů, kteří zamezí kontaktu s hráči, trenéry či doprovázejícími osobami, případně diváky 

či novináři, a poté odejde do šatny rozhodčích v doprovodu pořadatelské služby. Prostor šatny 

bude pod neustálou kontrolou pořadatelské služby do doby odchodu na hrací plochu k zahájení 

3. období, případně do doby odchodu ze sportovního areálu po utkání. Šatnu opouštějí 

rozhodčí vždy společně s komisařem. 

- Přítomnost lékaře, který je k dispozici 30 minut před začátkem utkání, v jeho průběhu a do 

odjezdu hostujícího družstva, max. však 30 minut po skončení utkání. Zároveň je povinen 

zabezpečit (v případě nutnosti) dopravu zraněného člena hostujícího družstva na odborné 

lékařské vyšetření (nemocnice apod.). 

- Okamžité stírání mokrých míst podlahy před i během utkání. 

- Dodržování zákazu výskytu alkoholických nápojů (včetně piva) v prostoru hřiště. V případě 

nedodržení tohoto zákazu bude pořadatel potrestán pořádkovou pokutou. 

- Opatření k zamezení vstupu diváků na hrací plochu, a to až do doby odchodu hráček 

a rozhodčích a komisaře do šaten po skončení utkání. 

- Viditelně označenou pořadatelskou službu. 

 

4.7 Místa na lavicích družstva: 

4.7.1 V průběhu utkání na nich mohou být jen hráčky uvedené na zápisu o utkání, trenér, asistent trenéra 

a členové realizačního týmu. To znamená maximálně 21 osob. 

4.7.2 Lavice družstva musí být vybaveny 16 sedačkami s opěradlem. Je zákaz používání nízkých lavic. 

 

4.8 Začátky utkání: 

4.8.1 Začátky utkání jsou stanoveny v sobotu od 14.00 do 19.30 hodin a v neděli od 13.00 do 19.30 

hodin, v pracovní dny pak od 16.30 do 19.30 hodin. Výjimky povoluje SŘ na základě dohody obou 

klubů. 

4.8.2 V případě TV přenosu je plně v kompetenci SŘ ŽBL stanovit termín a začátek daného utkání. 

4.8.3 V případě, že budou v hale sehrána dvě ligová utkání formou dvojzápasu, začátek druhého utkání 

musí být stanoven nejpozději do 19.30 hodin. Ostatní výjimky povoluje SŘ ŽBL v souladu se 

Soutěžním řádem basketbalu. 
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4.9 Změna termínu utkání: 

4.9.1 Předehrávání nebo dohrávání v jiných než oficiálních termínech podléhá schválení SŘ ŽBL, 

zásadně se souhlasem zainteresovaných družstev podle Soutěžního řádu basketbalu. 

4.9.2 Družstva, která startují v Evropských pohárech a soutěžích, mohou v případě kolize s termínovou 

listinou požádat písemně SŘ ŽBL o změnu termínu. Kopii žádosti zasílají i klubům, se kterými 

v uvedeném termínu ligový zápas hrají. O přeložení a novém termínu utkání rozhodne SŘ ŽBL. 

4.9.3 Přesuny budou povolovány jen v odůvodněných případech po zaplacení poplatku 4 000 Kč 

a vícenákladů za všední den (na rozhodčí a komisaře). Tento poplatek nebude vyžadován 

v případech televizního přenosu a změn termínů v důsledku účasti klubů ŽBL v Evropských 

pohárech. 

 

4.10 Dopingová kontrola: 

Pokyny k provádění dopingové kontroly jsou uvedeny v příloze „B“ tohoto rozpisu. 

 

4.11 Míče, dresy, zahajovací ceremoniál: 

4.11.1 Na základě sponzorské smlouvy pro vybavení klubů ŽBL je pro utkání povoleno používat pouze 

míče Molten, které kluby obdrží v rámci této smlouvy. Pořádající družstvo předloží minimálně 

3 míče shodné s hracím pro soupeře na rozcvičení, a to minimálně 60 minut před začátkem utkání. 

4.11.2 K utkání jsou hráčky povinny nastoupit v jednotných dresech (trenýrky, tričko) s čísly dle pravidel 

basketbalu se jmenovkami hráček  - viz Statut ŽBL. Barevné odlišení dresů dle Pravidel FIBA.  

4.11.3 Na zahajovací ceremoniál družstva nastoupí na výzvu prvního rozhodčího 6 minut před 

stanoveným začátkem utkání. Družstva jsou povinna nastoupit jednotně ustrojena. Následuje 

představení hráček, trenérů, rozhodčích a komisaře. Po představení následuje další (tříminutové) 

rozcvičení. Celková doba rozcvičení je minimálně 45 minut. 

 

4.12 Hlasatelská služba: 

4.12.1 V ŽBL je předepsána hlasatelská služba po celou dobu utkání včetně zahajovacího ceremoniálu. 

Hlasatel po celé utkání komentuje průběh střetnutí vhodným způsobem se zaměřením na okolnosti, 

týkající se průběhu utkání. 

4.12.2 Hlasatel nesmí: 

- Zasahovat do hry, jakmile je míč živý (viz Pravidla basketbalu). 

- Nevhodným způsobem komentovat jakékoli rozhodnutí rozhodčích včetně uděleného trestu. 

S rozhodnutím rozhodčích diváky neprovokujícím způsobem pouze seznamuje! 

 

4.13 Roztleskávačky: 

Před zápasem, po skončení jednotlivých hracích období a v průběhu oddechových časů je v ŽBL 

povoleno vystoupení domácích roztleskávaček. Vystoupení hostujících roztleskávaček (ev. maskota) je 

podmíněno dohodou obou klubů. 
 

 

V. Systém soutěže 

 

5.1 I. část - základní, dlouhodobá: 

Hraje 12 družstev dvoukolově každý s každým.  

 

 

5.2 II. část – play off, první kolo – čtvrtfinále (PO1): 

5.2.1 Utkání čtvrtfinále se hrají podle umístění družstev systémem: 

 A  1 – 8 

 B  2 – 7 

 C  3 – 6 

 D  4 – 5 

5.2.2 Čtvrtfinále play-off se hraje na tři vítězná utkání systémem 1-1-1-1-1. První  utkání se hraje na 

hřišti družstva, které se umístilo na lepším místě po skončení I.části další utkání se hrají u soupeře 

atd., event. páté utkání se hraje na hřišti družstva, které se umístilo na lepším místě po skončení 

I. části. 
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5.2.3 Vítězové postupují do semifinále. Pořadí klubů na 5. až 8. místě je stanoveno umístěním po I. části 

ŽBL  

 

5.3 II. část – play off, druhé kolo – semifinále (PO2): 

5.3.1 V semifinále play-off se utká nejlépe se umístivší tým po základní části s nejhůře se umístivším 

týmem a druhý s třetím 

 

5.3.2 Semifinále play-off se hraje na tři vítězná utkání systémem 1-1-1-1-1. Prvé  utkání se hraje na 

hřišti družstva, které se umístilo na lepším místě po skončení I.části,  další utkání se hraje u 

soupeře atd., event. páté utkání se hraje na hřišti družstva, které se umístilo na lepším místě po 

skončení I. části. 

 

5.4 II. část – play off, třetí kolo – finále, utkání o 1. a  3.  místo v ŽBL: 

5.4.1 Utkání se hrají  systémem: 

o 1. místo vítězové semifinále 

 o 3. místo poražení semifinalisté 

5.4.2 Utkání o 1. Místo (PO3/1) se hraje na tři vítězná utkání systémem 1-1-1-1-1. První utkání se hraje 

u družstva lépe umístěného po I. části. 

Vítězné družstvo získá titul „ MISTR ČR“. 

 

5.4.3 Utkání o 3.- místo (PO3/2) se hraje na tři vítězná utkání systémem 1-1-1- 1-1. První utkání se hraje 

na hřišti družstva, které se umístilo na lepším místě po skončení I. části, další utkání se hraje u 

soupeře atd., event. páté utkání se hraje na hřišti družstva, které se umístilo na lepším místě po 

skončení I. části. 

5.5    II. část – play out 

Družstva na 9. až 12. místě po základní části sehrají kvalifikační skupinu o udržení systémem každý 

s každým se započítáním všech výsledků. 

 

5.6    Postup a sestup 

Družstvo, které skončí v sezóně 2018/2019 na posledním místě, sestupuje do I.LŽ. Právo na postup do  

ŽBL ročníku 2019/2020 má vítěz I.LŽ ročníku 2018/2019. Pokud vítěz I.LŽ tohoto práva nevyužije, právo 

na účast v ŽBL ročníku 2019/2020 přechází na sestupující družstvo. 

 

 

VI . Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

6.1     Závazný výklad tohoto rozpisu náleží pouze Exekutivě AŽLK. 

 

6.2 Tento rozpis nabyl účinnosti a platnosti po jeho schválení Výborem ČBF dne  28.6.2018 


