Vyhlášení žákovských soutěží pro sezónu 2018/2019
Výbor ČBF v souladu s ustanovením čl. 2, odst. 1 Soutěžního řádu basketbalu (dále jen
SŘB) vyhlašuje mistrovské soutěže žactva pro sezónu 2018/2019, a to:
- ligu starších žáků a žákyň U15 ve třech skupinách po 8 účastnících, 12 účastníků vytvoří po
základních skupinách extraligu (14 účastníků soutěže je určeno v souladu s postupovým a
sestupovým klíčem pro sezónu 2017/2018 podle úspěšnosti klubu v sezóně 2017/2018, o 10
míst je organizována otevřená kvalifikace)
- ligu mladších žáků a žákyň U14 otevřenou všem včas a řádně přihlášeným družstvům. Hrací
systém bude určen podle počtu přihlášených družstev. Předpokládá se více skupin po max. 8
účastnících v první části soutěže (do 16. 12. 2018), ve 2. polovině dvě skupiny extraligy po 8
účastnících, zbývající družstva územně ve skupinách ligy.
Řízením těchto soutěží výbor ČBF pověřil Sportovně -technickou komisi ČBF a stanovil
pro přihlášená družstva povinnost splnit následující podmínky.
1. Mít k dispozici tělocvičnu zkontrolovanou technickou komisí ČBF po 1. 1. 2013 a zařazenou
- do kategorie D a vyšší.
2. Mít organizačního pracovníka s aktivní e-mailovou adresou pro každodenní příjem
elektronické pošty.
3. Používat k zápasům pouze oficiální míče Molten nebo Gala (žáci U15 a U14 vel. 7, žákyně
U15 a U14 vel. 6).
4. Mít kvalifikovaného trenéra s platnou licencí „A“ nebo „B“.
5. Zajistit hospodářsky účast družstva v soutěži a její řádné dokončení.
6. Mít vyrovnané závazky vůči všem organizačním složkám ČBF.
7. Zabezpečit lékařské prohlídky ne starší jednoho roku u všech hráčů, kteří jsou uvedeni na
soupiskách družstev, a vést o nich evidenci (jméno, příjmení, výsledek lékařské prohlídky,
jméno lékaře a datum prohlídky).
8. K přihlášce do soutěže přiložit doklad o úhradě členského příspěvku, který činí
 4 000 Kč za každé družstvo v lize U15 a U14 (účastníkům, kteří postoupili z kvalifikace, se
vklad, zaplacený do kvalifikace, převádí a započítává).

V souvislosti s tím předkládáme všem klubům přihlášku do soutěží pro sezónu 2018/2019.
Termínová listina bude v pracovní verzi zpřístupněna na www.cbf.cz a v přesné podobě bude
zveřejněna nejpozději při losování soutěží.
Hrací systém v kategorii U15 bude stejný jako v sezóně 2017/2018.
V jednotlivých kategoriích mohou startovat hráči (-ky):
 starší žactvo U15: hráči(-ky) nar. 1. 1. 2004 – 31. 12. 2005, bez omezení také hráči(-ky)
kategorie minižactva (nar. 2006 a mladší)
 mladší žactvo U14: hráči(-ky) nar. 1. 1. 2005 a mladší
Zásady pro pendlování mezi družstvy stejného klubu v jedné věkové kategorii se řídí
ustanovením čl. 19 SŘB, podmínky pro hostování jsou upraveny v čl. 20 SŘB. Žákovské ligy a
extraligy jsou fázemi stejné soutěže a hostování mezi družstvy v nich zařazených je omezeno
ustanovením čl. 20, odst. 7 SŘB. Stejné omezení platí pro družstva, která v průběhu
soutěžního ročníku postoupí do žákovské ligy U15 z nadregionálních soutěží. Řádně a úplně
vyplněné přihlášky družstev se odesílají spolu s dokladem o zaplacení členského příspěvku
nejpozději do 15. června 2018 na adresu:
Česká basketbalová federace
k rukám Martina Jakeše
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6
Veřejné losování soutěží řízených STK ČBF se uskuteční 27. června 2018 v 14.00 hodin
v sídle ČBF, Praha 6, Zátopkova 100/2. Odůvodněné požadavky na přidělení losovacích čísel
mohou kluby zaslat spolu s přihláškou. Návrh STK na zařazení družstev do dvojic bude
vyvěšen spolu s termínovou listinou nejpozději 1 hodinu před zahájením losování.
V Praze 31. 5. 2018
JUDr. Miroslav Jansta v. r.
předseda ČBF

Vyřizuje: Martin Jakeš, předseda STK ČBF
mobil: +420 603 144 802
e-mail: mjakes@cbf.cz

