Dokument Návrhu změn basketbalových řádů je vytvořen tak, že:
- nové pasáže basketbalových řádů jsou vytištěny kurzívou
- rušené pasáže basketbalových řádů jsou vytištěny přeškrtnutým písmem

Návrh na změnu řádů ČBF, který LK a V ČBF nedoporučují přijmout:
Návrh p. Zd. Latíka, předsedy DOR ČBF
LK ČBF obdržela od p. Zd. Latíka návrh hlavních zásad nové směrnice zabývající se procesem
odvolání s tím, že odstavce zabývající se odvoláním by byly z jednotlivých řádů odstraněny a bylo by
vloženo odvolání na novou směrnici.
LK vyhodnotila současný stav odvolacího řízení v ČBF tak, že není nezbytné rozšiřovat rozsah
sportovně technických dokumentů o další vnitřní směrnici a doporučuje postupné sjednocení
a aktualizaci podmínek odvolacího řízení vlastní úpravou jednotlivých směrnic a řádů. LK toto připraví
pro VH ČBF 2019.

Návrh na úpravu PŘ - Rudolf Šimeček, Basketball Nymburk a.s.
- jedná se o ochranu klubů, které systematicky vychovávají a věnují se mládeži v okamžiku, kdy jimi
vychovaný hráč dovrší 18 let a uskutečňuje se jeho 1. přestup po dovršení 18 let
- klub, který hráče vychoval, resp. vychovával poslední 3 roky (sezóny), by měl mít přednostní právo
v případě zájmu podepsat s hráčem smlouvu
- jestliže hráč (dle specifikace výše) dostane nabídku od jiného než mateřského klubu (klub-zájemce),
pak mateřský klub musí být seznámen s výší nabídky a v případě zájmu o daného hráče může
nabídku dorovnat (nebo navýšit) a tím i získat práva na hráče dle nabídnuté smlouvy (mateřským
klubem). Klub-zájemce má možnost zvednout původní nabídku pouze 1x a pokud i podruhé mateřský
klub nabídne stejné nebo lepší finanční podmínky, pak získá právo na podpis hráčské smlouvy
s daným hráčem
- ve smlouvě nabídnuté mateřským klubem musí být uvedena minimální délka nabízeného kontraktu navrhuji 2 roky (nebráním se ani 3 nebo alternativě 2+1 rok opce pro klub)
- dále je nutné stanovit minimální výši odměny pro hráče, která musí být mateřským klubem navržena
a samozřejmě dodržena (za mne navrhuji 20 000 Kč na 10 měsíců, resp. 200 000 Kč za sezónu popř. navrhněte či sdělte Váš názor)
- tato ochrana klubů by měla mít, resp. musí mít platnost jak pro přestupy v tuzemsku, tak pro
přestupy do ciziny
- je také nutné ustanovit orgán ČBF, který bude mít v gesci evidenci a kontrolu
Dle současného stavu jsou kluby, které systematicky a dlouhodobě vychovávají mládež,
znevýhodněny oproti ostatním a nemají v podstatě obranu či nástroje, jak ochránit svou práci
a investice a zabránit odlivu vychovaných hráčů bez toho, aby mohly alespoň po nějakou omezenou
dobu vychované hráče využít v kategorii dospělých.
Návrh není myšlen tak, že by se platilo v Česku jen za 1. přestup. Tak by to bylo jen v rámci klubů
NBL, u ostatních by se mohla ponechat úhrada při každém přestupu, ale u 1. přestupu po dovršení 18
let by platila tato navržená úprava. Před tím a po už by to pak běželo (kromě klubů NBL) podle
stávajících pravidel přestupního řádu.
Stanovisko LK:
LK s předloženým návrhem nesouhlasí. Dle názoru LK je uzavírání smluv s hráči plně v kompetenci
klubů a není zde tedy žádný důvod k úpravě řádů. Výbor doporučuje se tímto tématem zabývat v příští
sezóně a případně připravit návrh pro VH ČBF 2019.
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NÁVRH ZMĚN BASKETBALOVÝCH ŘÁDŮ ČBF,
které LK a V ČBF doporučují přijmout

SOUTĚŽNÍ ŘÁD BASKETBALU – část 1
Vzhledem k tomu, že příliš mnoho mladých hráčů a hráček zanechává z důvodu přetíženosti
basketbalu, navrhuje LK a V ČBF omezit počet utkání mládeže následujícími úpravami SŘB:
SŘB, čl. 8, odst. (3) – nový
(3) Hráč smí nastoupit ve třech po sobě následujících dnech maximálně ke třem soutěžním utkáním.
Toto opatření se týká všech kategorií mládeže a neplatí při turnaji MČR.
SŘB, čl. 18
(1) Hráč může automaticky startovat ve své a nejblíže vyšší věkové kategorii s výjimkou dle čl. 18.2.

(2) Řídící orgán ČBF na žádost klubu, doloženou souhlasem lékaře a rodičů, povolí souběžný start
hráče U17, také do družstva dospělých.

(3) (2) V kategoriích minižactva (U13 a mladší), U14, a U15 a U17 je u sportovně vyspělých jedinců
možné postaršení, které provádí ČBF na základě žádosti klubu, souhlasu lékaře a souhlasu rodičů,
a toto postaršení vyznačí v licenci hráče. Postaršení potvrzuje na soupisce družstva řídící orgán. Hráč,
který byl postaršen, může startovat za družstva kategorie, do níž byl postaršen, a za družstva nejbližší
vyšší věkové kategorie než do které byl postaršen. Toto postaršení platí na jedno hrací období
a v jeho průběhu je nezrušitelné.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD BASKETBALU – část 2
Čl. I., odst. (2)
(2) SŘB je závazný pro všechny orgány ČBF na všech stupních, jejich funkcionáře a sportovce
hráče/hráčky (dále jen hráče), kteří se basketbalových soutěží zúčastňují.

Čl. 3, odst. (2)
Příklad: v sezóně 2018/2019 spadají do jednotlivých kategorií hráči (-ky) narození:
U11 nejmladší minižáci a minižákyně 1.1.2008 a mladší
U12 mladší minižáci a minižákyně
1.1.2007 – 31.12.2007
U13 starší minižáci a minižákyně
1.1.2006 – 31.12.2006
U14 (mladší žáci)
1.1.2005 a mladší
U15 (starší žáci)
1.1.2004 – 31.12.2005
U17 (kadeti)
1.1.2002 – 31.12.2003
U19 (junioři)
1.1.2000 – 31.12.2001
muži
31.12.1999 a starší
U14 (mladší žákyně)
1.1.2005 a mladší
U15 (starší žákyně)
1.1.2004 – 31.12.2005
U17 (kadetky)
1.1.2002 – 31.12.2003
U19 (juniorky)
1.1.2000 – 31.12.2001
ženy
31.12.1999 a starší
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Ke splnění podmínky čl. 18.1. se současný start v kategorii starších a mladších žákyň nebo současný
start ve všech kategoriích minibasketbalu považuje za start v jedné kategorii.

Věková hranice pro pendlování, hostování a mimořádný start v sezóně 2018/19:
Pendlovat či hostovat mohou hráči a hráčky narození 16. 5. 1994 a později, hráči a hráčky NBL a ŽBL
narození 16. 5. 1994 - 15. 5. 1996 mohou hostovat max. o 1 stupeň níže.
Mimořádný start může být povolen hráčům a hráčkám narozeným 16. 5. 1997 a později.

čl. 15, odst. (3) zrušit, odst. (4) – (7) přečíslovat na odst. (3) – (6)
(3)
Soupiska se vyhotovuje v počtu, který určí řídící orgán v rozpisu soutěže.
čl. 26, odst. (2)
(2) Je-li utkání přerušeno z technických důvodů, je povinností pořádajícího klubu učinit všechna
opatření k tomu, aby se v utkání mohlo pokračovat. Utkání se dohrává přesně od času a stavu, kdy
bylo přerušeno, s hráči, kteří nebyli vyloučeni do okamžiku přerušení pro 5 osobních či technických
chyb či z jiných důvodů, nebyli diskvalifikováni a jsou uvedeni na zápise o utkání. Neúčast za
případnou diskvalifikaci se vztahuje také na trenéry a jejich asistenty.

čl. 26, odst. (3)
(3) Není-li možno dohrát utkání ještě týž den v pozdější hodinu, rozhodne o novém termínu řídící
orgán, přičemž celé utkání se opakuje za stejných podmínek jako původní utkání (viz čl. 27, odst. (3).
Řídící orgán má právo netrvat na opakování utkání a uznat výsledek dosažený na hřišti v prvním
nedokončeném utkání.

čl. 27, odst. (3)
(3) Pod pojmem "za stejných podmínek jako první utkání" se rozumí:
a) k utkání mohou nastoupit pouze hráči, kteří byli uvedeni na zápise původního utkání a do doby
přerušení nebyli vyloučeni diskvalifikováni či nebyl-li jim do termínu opakování utkání udělen
trest ZZČ zahrnující termín opakovaného utkání a ke dni opakovaného utkání jsou nadále
oprávněni za družstvo nastoupit
b) úhradu nákladů rozhodčích, komisaře a jiných delegovaných osob provede pořádající družstvo
c) náklady spojené s uskutečněným utkáním hradí pořadatel
d) družstva startují na vlastní náklady.
čl. 28, odst. (2)
(2) Originál zápisu zasílá pořádající klub nejbližší pracovní den po utkání řídícímu orgánu, pokud
není rozpisem stanoveno jinak. Pořadatel utkání uloží naskenovanou kopii originálu zápisu do
informačního systému ČBF v termínu uvedeném v rozpisu soutěže a originál uschová do 30. června.
První kopii obdrží hostující družstvo, druhou kopii obdrží pořadatel.
čl. 29, odst. (5)
(5) Jsou-li družstvu skrečována tři utkání, bude z další soutěže ihned vyloučeno bez ohledu na počet
získaných bodů. Výsledky družstva nejsou vůbec započítány do soutěže. Je-li soutěž organizována
v několika fázích, ruší se výsledky jen v rozehrané fázi. Výsledky ve fázi již ukončené zůstávají
v platnosti. Stejně se postupuje při vystoupení družstva ze soutěže. Skrečovaná utkání, při nichž byl
přiznán řídícím orgánem bod, se nezapočítávají do 3 skrečí nutných k vyloučení družstva ze soutěže.
čl. 35, odst. (2), bod c)
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c) zapsat do zápisu skutečnosti stanovené Pravidly basketbalu, Soutěžním řádem basketbalu,
Disciplinárním řádem basketbalu a Rozpisem soutěže a dále všechny závady a nedostatky na
základě zjištění vlastního či komisaře. Dále je povinen zřetelně označit, že další text je uveden
na druhé straně zápisu
čl. 35, odst. (3), bod a)
(3) Při vyloučení diskvalifikaci hráče, trenéra, asistenta trenéra či osob doprovázejících družstvo:
a) je první rozhodčí povinen přesně kvalifikovat a do zápisu popsat přestupek a zároveň do
zápisu uvést, zda je vyloučení diskvalifikace dostatečným trestem nebo zda trvá na požaduje
zahájení disciplinárního řízení
čl. 38, odst. (2)
(2) Trenéři mají dále tato práva a povinnosti (není-li rozpisem soutěže stanoveno jinak):
a) nejpozději 10 minut před začátkem utkání ověřit jména a čísla hráčů svého družstva
a podepsat zápis. Současně v něm označit pět hráčů, kteří zahájí utkání. Jako první toto
provede trenér družstva A
b) je přímo odpovědný za chování družstva
c) společně s kapitánem zpracovat a podepsat prohlášení v případech, kdy se družstvo dostaví
bez soupisky, případně podepsat další záznamy
d) prostřednictvím kapitána upozornit rozhodčí před, v průběhu nebo po utkání na případné
nesrovnalosti či závady a žádat jejich zapsání do zápisu o utkání.
čl. 39, odst. (3), písm. a), druhá odrážka
- nastoupil-li v době, kdy mu běžel trest zastavení závodní činnosti nepodmíněně nebo pokud byl vyloučen diskvalifikován a rozhodčí do zápisu uvedli, že vyloučení diskvalifikaci
nepokládají za dostatečný trest nebo DK zahájila disciplinární řízení a disciplinární komise
o trestu dosud nerozhodla
čl. 43, odst. (5)
(5)
Změny Soutěžního řádu basketbalu byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne
25. 4. 2017 23. 4. 2018 a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2017 2018.

SMĚRNICE O STARTU ZAHRANIČNÍCH HRÁČŮ V DRUŽSTVECH ODDÍLŮ
A KLUBŮ ČR
Čl. II.2
II.2 Pokud není žádost klubu o vystavení licence zahraničního hráče doložena výstupním listem,
vyžádá sekretariát ČBF ihned po obdržení žádosti jeho vydání u příslušné federace, odkud hráč
přichází., a to jednou z následujících forem:
a) doporučeným dopisem s potvrzením příjmu
b) telegramem
c) telefaxem
d) faxem s potvrzením příjmu
e) expresním dopisem s potvrzením příjmu
f) dodáním do vlastních rukou s potvrzením příjmu.
Čl. VII., odst. VII..5
VII.5 Změny Směrnice o startu zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů ČR byly schváleny
Valnou hromadou ČBF konanou dne 27. 4. 2015 23. 4. 2018 a nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2015 16.
5. 2018.
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PŘESTUPNÍ ŘÁD
čl. I., odst. (10), bod d)
d) pokud klub není účastníkem soutěže dané kategorie, mají hráči právo přestoupit do jiného
klubu bez souhlasu mateřského klubu a finanční náhrada za takového hráče se řídí stupněm
soutěže, do které hráč přestupuje (čl. III. 2) – (při přestupu mládeže se stanoví takto KS, při
přestupu dospělých KSM = KSN – viz Příloha č. 1).
čl. II., odst. (2)
(2) Hráč kategorie mládež, který hlásí přestup bez souhlasu mateřského klubu a nemá s mateřským
klubem uzavřenou platnou hráčskou smlouvu, přičemž smlouva musí mít obligatorně písemnou formu,
může přestoupit ohlásit přestup do nového klubu pouze v době od 16. 5. do 30. 6. Počet
přestupujících hráčů příslušné věkové kategorie přestupujících bez souhlasu mateřského klubu
z jednoho družstva je omezen na 2 hráče. Hráč kategorie mládež, který přestupuje dle čl. I. odst. (10)
písm. d), může přestoupit i po uplynutí výše uvedeného období do 28. 2. Počet přestupujících hráčů
dané věkové kategorie z klubu není při přestupu dle čl. I. odst. (10) písm. d) omezen.

čl. II., odst. (5)
(5) Během období od 16. 5. do 28. 2. následujícího roku může hráč v souladu s předchozími odstavci
tohoto článku opakovaně přestoupit, ale mezi předcházejícím a následujícím přestupem musí uplynout
doba nejméně 60 dnů mezi dny podání obou přestupů. Dnem podání přestupu se rozumí datum
odeslání žádosti prostřednictvím informačního systému ČBF. ale nový přestup může ohlásit až po
uplynutí 60 dnů od schválení předchozího přestupu.

čl. II., odst. (7)
(7) Přestupující hráč v kategorii minižactva (U13 a mladší), U14 a U15, který nemá s klubem
uzavřenou platnou hráčskou smlouvu a který po dobu uplynulých 12 měsíců nestartoval za žádný klub
v soutěžích ČBF, může ohlásit přestup a přestoupit bez souhlasu vyjádření mateřského klubu, kterému
v tomto případě finanční náhrada nepřísluší. Skutečnost, že hráč nestartoval za žádný klub, se pro
účely řízení o přestupu prokazuje čestným prohlášením rodičů přestupujícího hráče. Uvedení
nepravdivých údajů v tomto prohlášení bude mít za následek disciplinární postih hráče. V tomto
případě neplatí čl. II, odst. (2).

čl. XI., odst. (12)
(12) Tento přestupní řád nabývá účinnosti dnem 16. 5. 2017 2018. Tímto dnem zároveň končí účinnost
přestupního řádu basketbalu platného od 16. 5. 2016 2017. Pokud není uvedeno jinak, řídí se
ustanoveními PŘ platného od 16. 5. 2017 2018 i vztahy vzniklé za platnosti PŘ platného do 15. 5.
2017 2018.

Příloha č. 1 Přestupního řádu basketbalu
Část Mládež - úprava řádku pro základní částku ZČR
ZČR = 1 000 Kč, základní částka za působení v reprezentaci 5x5 nebo 3x3
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Část Dospělí – úprava řádků pro koeficient reprezentace RD a základní částku za působení
v mládežnické reprezentaci
RD - koeficient reprezentace dospělých, 1 utkání 5x5 = 1 utkání 3x3
ZČR = 1 000 Kč, základní částka za působení v mládežnické reprezentaci 5x5 nebo 3x3

LICENČNÍ ŘÁD

čl. IV., odst. (5) – nový
(5) Pokud soutěž skončí po 15. 5., prodlužuje se platnost licence (včetně hostování do této soutěže)
pouze pro tuto soutěž do dne ukončení soutěže.
čl. X., odst. (5)
(5) Změny Licenčního řádu byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne 27. 4. 2015 23. 4.
2018 a nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2015 2018.

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
§ 12, odst. (3)
(3) O zahájení řízení uvědomí příslušný orgán všechny známé účastníky řízení, pokud nebyla žádost
o zahájení disciplinárního řízení obsažena v zápise o utkání. Učiní tak písemně na elektronickou nebo
poštovní adresu organizačního pracovníka klubu.
§ 12, odst. (4)
(4) Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula doba delší jednoho roku s výjimkou
případu, kdy se koná ve věci trestní řízení. Disciplinární řízení nelze zahájit z jiného podnětu, jestliže
nebyl uhrazen poplatek za podání podnětu k zahájení disciplinárního řízení, pokud je předepsán tímto
řádem.
§ 12, odst. (5) – nový
(5) Poplatek za podání podnětu k zahájení disciplinárního řízení činí 1 000 Kč. Poplatek se nehradí
v případě, že oznamovatelem je orgán ČBF, člen kteréhokoli orgánu ČBF, rozhodčí nebo komisař.
Poplatek se dále nehradí v případě, že oznamovatelem je kterákoli jiná osoba, pokud od provinění
neuplynula doba delší 5 dnů. Poplatek za podání podnětu se vrací, bylo-li pravomocně rozhodnuto
o tom, že oznámené jednání bylo disciplinárním proviněním.
§ 13, odst. (1)
(1) V zásadě rozhoduje disciplinární orgán sám v neveřejném zasedání bez účastníků, pokud mu to
shromážděné důkazy dovolí a pokud o jejich správnosti nemá pochybnosti. O jednání pouze uvědomí
účastníky a to na adresu organizačního pracovníka klubu a pokud o to projeví zájem, povolí jim při
jednání účast.
§ 13, odst. (2)
(2) Disciplinární orgán nařídí veřejné zasedání a ústní jednání, vyžaduje-li to povaha věci, zejména
přispěje-li se tím k jejímu objasnění, nebo pokud o to účastník požádal disciplinární orgán kdykoli před
rozhodnutím. K ústnímu jednání přizve disciplinární orgán všechny účastníky řízení a požádá je, aby
při ústním jednání uplatnili své připomínky a náměty.
§ 13, odst. (3) - nový
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(3) Ustanovení odst. 2 se nepoužije v případě disciplinárního řízení, ve kterém lze uložit pouze trest
záznamu do evidence trestů.
§ 14, odst. (1)
(1) O jednáních a o důležitých úkonech v řízení, zejména o provedených důkazech, o vyjádření
účastníků řízení, o ústním jednání a o hlasování sepíše disciplinární orgán záznam. Proti obsahu
záznamu nelze podat opravný prostředek.

§ 30 – nové znění
(1) Prvoinstanční rozhodnutí disciplinárního orgánu je v právní moci a vykonatelné od okamžiku,
který nastane dříve:
oznámení rozhodnutí, pokud se nelze proti rozhodnutí odvolat,
doručení oznámení provinilce disciplinárnímu orgánu, ve kterém se provinilec vzdává práva na
odvolání,
marné uplynutí lhůty pro podání odvolání.
(2) Prvoinstanční rozhodnutí disciplinárního orgánu je předběžně vykonatelné i před právní mocí,
pokud jde o výkon podmíněného i nepodmíněného trestu ZZČ nebo ZVF, resp. pokud jde o výkon
trestu peněžité pokuty (jejíž splatnost se řídí ustanovením § 41, odst. 9 tohoto řádu), a to již od
rozhodnutí. Rozhodnutí přestává být předběžně vykonatelné, pokud jde o výkon podmíněného
i nepodmíněného trestu ZZČ nebo ZVF od okamžiku, kdy provinilec uhradil poplatek za odvolání
a řádně podal odvolání, pokud má odvolání v daném případě odkladný účinek podle § 33.
(3) Rozhodnutí vydané na základě postupu podle § 34, odst. 1, § 38 nebo § 39 nebo rozhodnutí
odvolacího orgánu je v právní moci a je vykonatelné od oznámení rozhodnutí.
§ 32. odst. (4) - nový
(4) Proti rozhodnutí disciplinárního orgánu v prvním stupni, kterým byl uložen výhradně trest
záznamu do evidence trestů, se nelze odvolat.
§ 33, odst. (1)
(1) Pokud disciplinární orgán nestanoví jinak, má včas podané odvolání odkladný účinek. I v případě
odkladného účinku se postupuje vždy v souladu s § 30, odst. 2.

§ 41 – nový název
Trest zastavení závodní činnosti ZZČ, ZVF a peněžité pokuty
§ 41, odst. (9)
(9) Stanovenou Peněžitou pokutu musí provinilec musí uhradit do 8 dnů ode dne obdržení rozhodnutí
disciplinárního orgánu písemnou formou, okamžitě je povinen odeslat disciplinárnímu orgánu doklad
o uhrazení peněžitého plnění peněžité pokuty (5. díl poukázky či platební příkaz). V případě
nedodržení stanovené lhůty peněžitého plnění je okamžitě uplatněn trest zastavení závodní činnosti či
výkonu funkce provinilci, jemuž bylo peněžité plnění uloženo má provinilec ZZČ nebo ZVF do
uhrazení peněžité pokuty nebo do pravomocného zrušení rozhodnutí disciplinárního orgánu o uložení
trestu peněžité pokuty.

§ 42, odst. (8)
(8) V případě, že rozhodčí kvalifikuje provinění jako provinění vyjmenované ve Zvláštní části DŘ,
s výjimkou vyloučení diskvalifikací kvalifikovaných jako dostatečný trest, musí vždy následovat
požadavek na zahájení disciplinárního řízení.
§ 50, odst. (4)
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(4) Změny Disciplinárního řádu byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne 25. 4. 2017 23.
4. 2018 a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2017 2018.

Zvláštní část DŘ, kap. II., část A, body 1 a 2
1. Vyloučení Diskvalifikace hráče kvalifikovaná jako dostatečný trest

záznam do evidence

2. a) Druhá vyloučení diskvalifikace v jednom hracím období kvalifikovaná jako
dostatečný trest
b) Třetí a další vyloučení diskvalifikace v jednom hracím období kvalifikovaná jako
dostatečný trest
Zvláštní část DŘ, kap. II., část C, body 1 a 2
1. Vyloučení Diskvalifikace kvalifikovaná jako dostatečný trest

2 utkání ZZČ
4 utkání ZZČ

záznam do evidence

2. Vyloučení Diskvalifikace:
A. Druhá vyloučení diskvalifikace v jednom hracím období kvalifikovaná jako dostatečný trest
NBL a ŽBL
2 utkání ZVF + 1 000 Kč
ČBF
2 utkání ZVF + 200 Kč
oblast
2 utkání ZVF + 100 Kč
B. Třetí a další vyloučení diskvalifikace v jednom hracím období kvalifikovaná jako dostatečný
trest
NBL a ŽBL
4 utkání ZVF + 2 500 Kč
ČBF
4 utkání ZVF + 500 Kč
oblast
4 utkání ZVF + 250 Kč
Zvláštní část DŘ platná pro ŽBL, část A, body 1 a 2
1. Vyloučení Diskvalifikace hráče kvalifikovaná jako dostatečný trest
záznam do evidence + 1 000 Kč
2. Druhá a další vyloučení diskvalifikace v jednom hracím období kvalifikovaná jako
dostatečný trest
1 utkání ZZČ + 2 000 Kč

TRENÉRSKÝ ŘÁD
Nahradit název „Sdružení basketbalových trenérů“ či jeho zkratku „SBT“ názvem „Česká asociace
basketbalových trenérů“ či zkratkou „ČABT“ v těchto článcích:
čl. 3, odst. 4.
čl. 8, odst. 1, bod a)
čl. 8, odst. 2
čl. 8, odst. 4
Nahradit „TMK SBT“ slovy „oblastní TMK“ v těchto článcích:
čl. 5, odst. 1., bod a)
čl. 7, odst. 3
čl. 7, odst. 4 (2x)
Nové znění Článku 6
Poplatky za vystavení licence
1.

Za vystavení licence se u jednotlivých stupňů vybírají tyto poplatky:
- licence C - 150 Kč
- licence B - 300 Kč
- licence A - 600 Kč.

2. Poplatky se hradí příslušnému oblastnímu pracovišti ČBF (licence C) nebo sekretariátu ČBF
(licence B a A).
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3.

První vystavení licence C, B a A dle článku 2 a odstavců 3, 4 a 5 je osvobozeno od poplatku.

Čl. 10, odst. 3
3. Změny Trenérského řádu byly schváleny Valnou hromadou ČBF konanou dne 25. 4. 2016 23. 4.
2018 a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2016 2018.
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