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R O Z P I S 

kvalifikace o účast v extraligách juniorů, juniorek, kadetů a kadetek v sezóně 2018/2019 

 

1. Všeobecná ustanovení: 

1.1. Úvodní ustanovení: 

V souladu s postupovým a sestupovým klíčem pro sezónu 2017/2018 vypisuje STK ČBF kvalifikaci o účast 

v extralize juniorů, juniorek, kadetů a kadetek v sezóně 2018/2019. Kvalifikace je součástí hracího období 

2018/2019. 

 

1.2. Účastníci kvalifikace: 

účastníky kvalifikace mohou být 

a) kluby, jejichž družstva postoupila z finálové skupiny ligy 2017/2018 (umístila se na 1. a 2. místě, případně 

na 3. místě, pokud na 1. nebo 2. místě skončilo „B“ družstvo klubu – čl. 5, odst. 4 SŘB) 

b) kluby, jejichž družstva se umístila v extralize  2017/2018 na 11. a 12. místě 

c) případně kluby, které získaly právo startu v soutěži převodem podle čl. 6 SŘB, od některého z účastníků 

podle písm. a, b) tohoto článku. 

Účastníci jsou povinni potvrdit svůj start v kvalifikaci nejpozději do 3 dnů po skončení své soutěže e-

mailem detašovanému pracovišti ČBF (jopava@cbf.cz) 

 

Účastníky kvalifikace se potvrzením účasti stala tato družstva: 

a) junioři:  BC Kolín (převodem práva startu od TJ Sokol Žižkov), Sluneta Ústí n. L., BK Lokomotiva  

  Plzeň, TJ Sokol pražský 

b) juniorky:  BK Havířov, DBaK, BK Strakonice 

c) kadeti:  BK Opava, BK Lokomotiva Plzeň, NH Ostrava 

d) kadetky:  BK Klatovy, SBŠ Ostrava, BK Strakonice, Levhartice Chomutov 

 

1.3. Systém a postup: 

Kvalifikace se hraje turnajově o dvě postupová místa. Pořadatelem turnaje je vždy nejlépe umístěné družstvo 

postupující do kvalifikace podle čl. 1.2. a) tohoto Rozpisu, případně družstvo, na které bylo právo startu 

převedeno.  

 

1.4. Termíny a pořad utkání:  

1.4.1. Termíny kvalifikací: 

a) junioři: 25. – 27. 5. 2018 

b) juniorky: 25. – 27. 5. 2018 

c) kadeti: 18. – 20. 5. 2018 

d) kadetky: 18. – 20. 5. 2018 

 

1.4.2. Pořad zápasů: 

pátek:  4 – 1, 3 – 2 

sobota   4 – 3, 1 – 2 

neděle   2 – 4, 1 – 3 

1 – pořadatel 

2 – 11. z EL 

3 – 12. z EL 

4 – druhý postupující z ligy 

Pozn: družstvo, které případně získalo právo startu převodem, se zařazuje na pozici převodce 

 

Turnaje jsou třídenní, jen při absolutní shodě všech účastníků lze program zkrátit na dva dny odehráním 

pátečních zápasů v sobotu dopoledne. Začátky zápasů stanoví pořadatel podle místních podmínek 

a neprodleně ho hlášenkou sdělí účastníkům a detašovanému pracovišti ČBF ve Strakonicích. 
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1.5. Závazné předpisy:  

Pro kvalifikaci platí pravidla basketbalu, SŘB a tento Rozpis. 

 

1.5. Startují, náležitosti:  

V kvalifikaci mohou startovat: 

a) v kategorii juniorů a juniorek: 

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 pro sezónu 2018/2019 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). 

 

a) v kategorii kadetů a kadetek: 

hráči(-ky) narození v roce 2002 - 2005, mladší jen při splnění podmínek uvedených v čl. 18 SŘB. 

Do družstva mohou hostovat maximálně tři hráči (hráčky) ročníků 2002, 2003 a tři hráči (hráčky) ročníků 

2004, 2005 (čl. 20, odst. 4 SŘB), kteří mají povoleno hostování pro sezónu 2018/2019 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 18/19 nejpozději 4 dny před zahájením kvalifikace. 
Pro start v kvalifikaci platí jen hostování pro sezónu 2018/2019.  

Hostování hráčů (-ek) do družstva, které startovalo v kvalifikaci, nelze v případě postupu družstva do EL 

v průběhu soutěžního období 2018/2019 ukončit podle čl. IV., odst. 5 ani přestupem hráče do jiného klubu, 

než kam hostuje. Na přestupy povolené do družstva startujícího v kvalifikaci o extraligu se v průběhu 

soutěžního období 2018/2019 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. Všechna zúčastněná družstva se podílejí na celkových nákladech rozhodčích 

prostřednictvím pořadatele stejnou částkou. Odměny rozhodčích jsou v kategorii juniorů 1000 Kč, juniorek 

750 Kč, kadetů 800 Kč a kadetek 700 Kč, příplatek za všední den 300 Kč. Ostatní náhrady se vyplácejí 

v souladu s Rozpisem soutěží pro sezónu 2017/2018. 

 

3. Delegace rozhodčích: 

Bude provedena na základě zaslaných hlášenek formou přímé delegace. 

 

 

        Bc. Martin Jakeš, v.r. 

        předseda STK ČBF 

 

Vyřizuje: J. Opava 

 

http://www.cbf.cz/

