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ČESKÝ POHÁR ŽEN 
2018/2019 – XXIV. ROČNÍK 

 

 

1. Základní ustanovení 

 Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2018/2019 Český pohár (dále jen 

ČP) žen. 

 

 Adresa pro písemný styk základní části: Detašované pracoviště ČBF 

 Josef Opava 

 Máchova 108 

 386 01  STRAKONICE 

 e-mail: jopava@cbf.cz 

 

 Adresa pro písemný styk Final Four: ČBF – Ing. Zdeněk Ringsmuth 

  Zátopkova 100 

  160 17  PRAHA 6 

  e-mail: zringsmuth@cbf.cz 

 

2. Systém soutěže 

2.1. Základní část: 

 Hraje se jednokolově vyřazovacím způsobem za účasti klubů ŽBL 2018/2019, klubů 

startujících v soutěžích řízených STK v sezóně 2018/2019 a vítězů oblastních kol ČP, 

pokud se do této soutěže přihlásí.  

 

2.2. Final Four  

  Final Four se zúčastní 4 vítězové čtvrtfinále.    

  Final Four se uskuteční ve dvou dnech - 1. den 2 semifinálová utkání a 2. den finále 

         a utkání o 3. místo. 
 

 Vítězné družstvo získá pohár ČBF. 

 

 Losování: 
 Losování základní části ČP se uskuteční před začátkem sezóny 2018/2019. 

 Losování Final Four se uskuteční po skončení základní části. 

 

2.3. Pořadatelství 

 Pořadatelem zápasů v základní části je vždy družstvo, které startuje v sezóně 2018/2019 

v nižší soutěži. Pokud hrají družstva v sezóně 2018/2019 stejnou soutěž, je pořadatelem 

družstvo, které od sezóny 2013/2014 včetně hrálo v ČP ve vzájemných utkáních na 

hřišti soupeře (systém Davis cupu). V případě, že se týmy v ČP v uvedeném období 

neutkaly, je pořadatelem družstvo, které v ročníku 2017/2018 hrálo nižší soutěž nebo se 

ve stejné soutěži umístilo na horším místě. 

 Final Four se uskuteční ve dnech 9.-10.3.2019 v Karlových Varech 

 

 

3. Všeobecná ustanovení 

3.1. Hraje se podle Pravidel basketbalu vydaných FIBA a sportovně technických dokumentů 

dle čl. 10 SŘB. 
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3.2. Termínová listina je uvedena v Rozpisu soutěží řízených STK a v termínové listině 

ŽBL. 

 

3.3. V jednom utkání může startovat max. 12 hráček. Pokud v jednom kole startují dvě 

družstva, mezi nimiž hráčka pendluje nebo v nichž může startovat podle čl. VII, odst. 3 

přestupního řádu o hostování, může hráčka v tomto kole poháru startovat pouze za 

jedno družstvo. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě klubů, startuje hráč v družstvu, 

jehož je kmenovým hráčem. 

 

3.4. Náležitosti se vyžadují dle SŘB. Před utkáním (nejpozději 30 min.) družstvo předkládá 

rozhodčím, v případě, že je delegován komisař, tak komisaři, soupisku a písemný seznam 

hráček s čísly, které budou uvedeny v zápise. 
 

3.5. Start zahraničních hráčů je omezen Rozpisem mistrovských soutěží, ve kterých družstva 

startují. 

 

3.6. Hraje se v halách schválených STK ČBF, resp. SŘ ŽBL pro dané hrací období. 

 

3.7. Míče, dresy: 

Pro utkání je povoleno používat pouze míče Gala nebo Molten odpovídající pravidlům 

basketbalu. Při utkáních Final Four budou použity míče Molten. 

K utkání jsou hráčky povinné nastoupit v jednotných dresech (trenýrky, tričko). 

Barevné odlišení dresů dle Pravidel basketbalu. 

Při utkání, které se uskuteční na palubovce družstev I. ligy a ŽBL, je pořadatel 

povinen  

  - zajistit zahajovací ceremoniál shodný s ceremoniálem pro příslušnou mistrovskou 

  soutěž 

  - zajistit on-line přenos TZ a videopřenos z tohoto utkání v souladu předpisy pro 

    mistrovskou soutěž, jejímž je pořadatel účastníkem 

 

 

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

z  vlastní viny nedostaví, hradí prokazatelně vzniklé náklady. 

 

3.9. Na utkání základní části ČP je pořadatel povinen zaslat soupeři, rozhodčím, komisaři 

(pokud je delegován) a řídícímu orgánu (Detašované pracoviště ČBF Strakonice) 

hlášenky, a to nejméně 10 dní před utkáním. Na Final Four zašle sekretariát ČBF 

zúčastněným družstvům rozpis utkání na všechny dny. 

 

3.10. Námitky a protesty - podání se řídí ustanoveními řádů ČBF a pravidel basketbalu. 

 

3.11. Povinnosti pořadatelů – viz čl. 30 SŘB. 

 

3.12. Postup při náhradním měření 24 vteřin. Náhradní měření je povoleno použít v případě 

poruchy zařízení na měření 24 vteřin. Provádí se na ručně obsluhovaných stopkách, 

přičemž měřič 24 vteřin je povinen hlásit vždy 15. a 20. vteřinu. V případě, že dojde 

k přerušení hry a pokračuje se v měření starého období 24 vteřin, je měřič 24 vteřin 

povinen oznámit, kolik vteřin je odehráno, respektive kolik času zbývá do uplynutí 

24 vteřin. 
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3.13. Rozhodčí deleguje pověřený pracovník ČABR. Na utkání základní části jsou delegováni 

2 rozhodčí. Na čtvrtfinále a Final Four ČP jsou delegováni tři rozhodčí a komisař. 

Komisaře deleguje GS prostřednictví pověřeného pracovníka. 

 

 Odměna rozhodčích: 

 Základní část: 

1. kolo: 600 Kč 

2. kolo: 900 Kč 

3. kolo 1 200 Kč 

4. kolo (čtvrtfinále)                         1 500 Kč                                    

 

 Final Four: 

 semifinále a utkání o 3. místo 1 700 Kč 

 finále 2 000 Kč 

 

 Při utkáních základní části hraných ve všední den přísluší rozhodčím k celkové odměně 

náhrada 300 Kč za den. Ve Final Four činí náhrada 650 Kč za den. Na náhradu 300 Kč, 

resp. 650 Kč, nemá nárok rozhodčí s bydlištěm v místě utkání. 

 

 Cestovné a stravné rozhodčích: 

 - 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 4 Kč/km 

 - stravné podle platné vyhlášky. 

 

 Odměna komisaře je 800 Kč za utkání. Náhrada za všední den činí 650 Kč. Na náhradu 

za všední den nemá nárok komisař s bydlištěm v místě utkání. 

 Cestovné a stravné komisařů: 

 - jízdné ve výši 3,50 Kč/km 

 - stravné podle platné vyhlášky. 

 

 Výše odměny rozhodčích u stolku je v kompetenci pořadatele. 

 

3.14. Výplata náležitostí 

 Pořadatel utkání základní části vyplácí rozhodčím odměnu, stravné a cestovné dané 

rozpisem soutěže. Výdaje komisaře vyžádaného družstvem hradí v plné výši družstvo, 

které si komisaře vyžádalo. 

 Při Final Four bude výplata náležitostí rozhodčím a komisařům provedena centrálně 

organizátorem. 

 

 

4. Zvláštní ustanovení 

 

4.1. Změnu termínu konání utkání povoluje v odůvodněných případech řídící komise ČP 

zásadně se souhlasem zainteresovaných družstev podle Soutěžního řádu. 

 Utkání Českého poháru nelze sehrát v rámci mistrovského zápasu! 

 



4 

 

4.2. Pro Český pohár se používají zápisy schválené ČBF. Pořadatel je povinen naskenovaný 

originál zápisu vložit do informačního systému ČBF (dále jen IS) nejpozději první 

pracovní den po utkání následujícím způsobem: 

Zápis barevně naskenujte a uložte do svého adresáře v PC. Zápis ukládejte ve formátu 

pdf nebo jpg (neukládat ve formátu tiff). Zápis o utkání musí být naskenován celý 

(včetně názvů týmů v záhlaví a řádku pro protest a vítězného týmu dole), není přípustné, 

aby měl scan zápisu o utkání ohnuté rohy. V případě, že bude v zápise uveden jakýkoliv 

text na zadní straně, naskenujte ho též a uložte do svého adresáře jako dvoustránkový 

dokument (do IS není možné vkládat jednotlivé stránky, ale pouze celý i vícestránkový 

dokument).  

Po zadání výsledku v IS na téže stránce je kolonka „Vložení souboru zápisu“. V 

„Adrese“ vyberte předem naskenovaný zápis o utkání a tlačítkem vpravo „Uložit“ jej 

uložte. 

V případě, že bude naskenovaný zápis v nevyhovující kvalitě, budete vyzváni řídícím 

orgánem soutěže k opravě. Postup je stejný, pouze u kolonky „Vložení souboru zápisu“ 

je vpravo „Změnit“. Po kliknutí sem je postup shodný jako výše. Neplnění této 

povinnosti bude pokutováno.  

 Za uzavření zápisu při Final Four zodpovídá komisař. 

 

4.3. Technické chyby – jsou evidovány souběžně s TCH v mistrovské soutěži, ve které je 

družstvo zařazeno. 

 

4.4. Disciplinární řízení: 

Disciplinární provinění bude projednávat disciplinární orgán příslušný k mistrovské 

soutěži, ve které je zařazeno družstvo, jehož se provinění týká. 

 

4.5. Místa na střídačkách – v průběhu utkání na nich mohou být jen trenér, asistent, 

manažer, vedoucí družstva, lékař, statistik, masér a hráči uvedení na zápise o utkání – 

max. 19 osob. 

 

4.6. Trenéři, asistenti, hráči a oficiální funkcionáři klubů se nesmějí během utkání a do 

24 hodin po utkání negativně vyjadřovat v médiích k výkonu rozhodčích. Porušení se 

trestá jako porušení řádů. 

 

 

5. Dopingová kontrola 

5.1. 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. 

 

5.2. 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. 

 

5.3. Pořadatel utkání je povinen poskytnout pro dopingovou kontrolu vhodnou samostatnou 

místnost s WC a dostatečné množství nealkoholických nápojů. 

 

5.4. Postup při dopingové kontrole během utkání 
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5.4.1. Hráči, kteří se musí podrobit dopingové kontrole, jsou vylosováni v průběhu 

přestávky mezi 2. a 3. hracím obdobím utkání komisařem (event. prvním rozhodčím) 

za přítomnosti dopingového komisaře. Obvykle se losují 2 hráči a náhradník 

z každého družstva, ale může jich být i více. Losují se hráči uvedení na zápise 

o utkání. 

 Losování se provádí 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). 

 

5.4.2. 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. 

 

5.4.3. Okamžitě po skončení utkání předá dopingový komisař písemnou výzvu k dopingové 

kontrole vylosovaným hráčům obou družstev. 

 

5.4.4. Vylosovaní hráči jsou povinni se neprodleně (nejpozději do 60 min.) po skončení 

utkání dostavit do místnosti pro kontrolu dopingu. 

 

5.4.5. Hráči mají právo si vybrat odběrovou nádobku a 2 lahvičky, do kterých bude uložen 

odebraný vzorek moči. 

 

Sankce: V případě zjištěného dopingu se postupuje dle Směrnice pro kontrolu a postih 

dopingu ADV ČR pro dané období. 

 

 

6. Zvláštní ustanovení 

6.1. Pro operativní řízení základní části ČP ustanovuje V ČBF Řídící komisi ve složení: 

 - předseda STK ČBF 

 - technický sekretář STK ČBF 

 - sportovní ředitel ŽBL. 

 

6.2. Pro řízení Final Four bude ustanovena Technická komise a odvolací orgán. 

 

6.3. Prvoinstančním orgánem oprávněným ke všem rozhodnutím týkajícím se základní části 

ČP žen je Řídící komise ČP s výjimkou disciplinárních provinění, viz čl. 4.4. 

Odvolacím orgánem pro základní část ČP je DOR ČBF. 

 

 

7. Závěrečná ustanovení 
7.1. Tento Rozpis ČP byl schválen výborem dne 31.5.2018 

 

7.2. Řídící orgán si vyhrazuje právo změn a doplňků, které by všem klubům včas oznámil. 

 Výklad Rozpisu ČP a příp. dodatků přísluší řídícímu orgánu. 

 

 

 

 JUDr. Miroslav Jansta, v.r. Michal Konečný, v.r. 
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 předseda ČBF generální sekretář ČBF 


