
Česká basketbalová federace z.s., 

Zátopkova 100/2, 160 17  Praha 6 
 

R O Z P I S 

kvalifikace o účast v celostátních soutěžích mládeže pro sezónu 2019/2020 

 

1. Všeobecná ustanovení: 

 

1.1. Úvodní ustanovení: STK ČBF vypisuje kvalifikace o účast v ligách juniorů a juniorek U19, kadetů 

a kadetek U17, žáků a žákyň U15 pro sezónu 2019/2020. Kvalifikace je součástí hracího období 

2019/2020. 

 

1.2. Účastníci kvalifikací:  
1.2.1. Potvrzení účasti: 

Postupovým a sestupovým klíčem pro sezónu 2018/2019 byla některým klubům přidělena místa 

v soutěžích žáků a žákyň U15 bez odehrání kvalifikačních zápasů. Jedná se o kluby, které skončí v obou 

skupinách extraligy U14 v sezóně 2018/2019 na 1. – 7. místě. Tyto kluby potvrdí na el. adresu 

mjakes@cbf.cz, že na start v soutěži reflektují, nejpozději do 30. 4. 2019. 

1.2.2. Přihlášky do kvalifikace: 

Do kvalifikace budou zařazena družstva, která se při splnění podmínek tohoto rozpisu přihlásí nejpoz-

ději do 30. 4. 2019 el. poštou na adresu:  

a) jopava@cbf.cz pro kategorie U19 a U17 

b) mjakes@cbf.cz pro kategorie U15 

V přihlášce uvedou organizačního pracovníka družstva a pokud se jedná o osobu, která v soutěžích 

řízených STK ČBF v této pozici dosud nepůsobila, uvedou i kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefon, 

mobil). Přehled přihlášených družstev bude průběžně aktualizován na www.cbf.cz a je v zájmu klubů 

sledovat, zda jejich přihláška byla doručena. 

1.2.3. Nepřevoditelnost místa v soutěži: 

Podle čl. 6, odst. 2, písm. c) SŘB jsou všechna místa (včetně míst získaných kluby podle čl. 1.2.1.) 

získaná v kvalifikaci nepřevoditelná. 

 

1.3. Systém a postup: 
Bude určen na základě počtu přihlášených družstev. Kvalifikace bude odehrána dvoukolově. 

Hlášenky k turnajům 1. kola zasílá pořadatel skupiny e-mailem pracovníkovi pověřenému řízením 

soutěže (viz bod 1.2.2). V ostatních případech (2. kolo, zadávání výsledků, aktualizace kontaktních 

osob) se postupuje obvyklým způsobem po přihlášení v servis 19/20. 

 

1.4. Závazné předpisy:  

Pro kvalifikaci platí pravidla basketbalu, SŘB a tento rozpis.  

 

1.5. Startují, náležitosti:  

V kvalifikaci mohou startovat: 

a) o ligu juniorů a juniorek U19  

hráči(-ky) ročníku 2001 - 2004, mladší jen při splnění podmínek uvedených v čl. 18 SŘB.  

b) o ligu kadetů a kadetek U17 

hráči ročníku 2003 - 2006, mladší jen při splnění podmínek uvedených v čl. 18 SŘB.  

c) o ligu žáků a žákyň U15 

hráči ročníku 2005 - 2006, bez omezení také hráči kategorie minižactva (nar. 2007 a mladší) 

 

Žádosti o přestup a hostování do družstev, která jsou do kvalifikace přihlášena, lze podávat výjimečně 

od 13. 5. 2019. 
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Do družstva mohou hostovat maximálně tři hráči stejné věkové kategorie a tři hráči nižší věkové katego-

rie, kteří mají pro sezónu 2019/2020 povoleno hostování podle čl. I. odst. (6) Přestupního řádu. Citace: 

“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”.  
 

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

v průběhu soutěžního období 2019/2020 ukončit podle čl. IV., odst. 5 ani přestupem hráče do jiného klubu, 

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

období 2019/2020 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. 

 

1.5.1. Soupisky 

Všechna družstva vyhotoví pro kvalifikaci soupisku v režimu „servis“ na www.cbf.cz obvyklým způso-

bem po přihlášení v servis 19/20 nejpozději 4 dny před zahájením kvalifikace. 

Za B a další družstva klubu nemohou: 

- v kvalifikaci o ligy U19 nastoupit hráči ročníku 2001, kteří byli v sezóně 2018/2019 na soupisce 

v EXL daného klubu. Hráči ročníku 2002 a mladší mohou v kvalifikaci nastoupit bez omezení. 

 Hráči U19, kteří do klubu přestoupí a budou uvedeni na soupisce pro kvalifikaci B týmu o DL U19, 

musí být v případě úspěšné kvalifikace po celou sezónu vedeni v A týmu jako stálí hráči a v B týmu 

jako pendlující hráči 

- v kvalifikaci o ligy U17 nastoupit hráči ročníku 2003, kteří byli v sezóně 2018/2019 na soupisce 

v EXL (U19 nebo U17) daného klubu. Hráči ročníku 2004 a mladší mohou v kvalifikaci nastoupit 

bez omezení. 

 Hráči U17, kteří do klubu přestoupí a budou uvedeni na soupisce pro kvalifikaci B týmu o DL U17, 

musí být v případě úspěšné kvalifikace po celou sezónu vedeni v A týmu jako stálí hráči a v B týmu 

jako pendlující hráči 

- v kvalifikaci o ŽL nastoupit hráči nar. v roce 2005, kteří byli zapsáni na soupiskách A družstev jaké-

hokoliv klubu v DL kadetů, kadetek, ŽL žáků a žákyň U15 i jen po část sezóny 2018/2019. 

Za splnění této podmínky odpovídá klub a z porušení tohoto ustanovení budou vyvozeny hrací, případně 

disciplinární důsledky. 

 

2. Hospodářské podmínky: 

Družstva startují v kvalifikaci na vlastní náklady. V turnajovém systému hradí pořadatel náklady na 

technické uspořádání a zúčastněná družstva se podílejí na celkových nákladech rozhodčích prostřed-

nictvím pořadatele stejnou částkou. Rozhodčím náleží za řízení utkání odměna 700 Kč v kategorii 

juniorů, 600 Kč v kategoriích juniorek, kadetů(-ek), 500 Kč v kategorii žactva U15. Ostatní náhrady se 

vyplácejí v souladu s Rozpisem soutěží pro sezónu 2018/2019.  

 

2.1. Členský příspěvek: 

V kvalifikaci je stanoven podle čl. VI, odst. 6.2.4. Stanov ČBF členský příspěvek ve výši 4 000 Kč 

(družstvům, která absolvují celou kvalifikaci a nepostoupí do hlavní soutěže, bude 2 000 Kč vráceno). 

Členský příspěvek zaplatí klub současně s přihláškou (potvrzením startu) do soutěže převodním příka-

zem na účet číslo 1716905504 / 0600, složenkou nebo v hotovosti na sekretariátu ČBF, s variabilním 

symbolem shodným s ID klubu (viz http://www.cbf.cz/administrativa/adresar-klubu.html), a kopii do-

kladu o zaplacení přiloží k přihlášce zaslané podle čl. 1.2.2. tohoto rozpisu (postačí scan). 
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3. Termíny: 

 

kategorie přihlášky do 1. kolo 2. kolo losování 

junioři U19 30. 4. 2019 25. - 26. 5. 8. - 9. 6. 9. 5. 2019, 13:00 

juniorky U19 30. 4. 2019 18. - 19. 5. 1. - 2. 6. 9. 5. 2019, 13:00 

kadeti U17 30. 4. 2019 18. - 19. 5. 1. - 2. 6. 9. 5. 2019, 13:00 

kadetky U17 30. 4. 2019 25. - 26. 5. 8. - 9. 6. 9. 5. 2019, 13:00 

žáci U15 30. 4. 2019 25. - 26. 5. 8. - 9. 6. 9. 5. 2019, 13:00 

žákyně U15 30. 4. 2019 18. - 19. 5. 1. - 2. 6. 9. 5. 2019, 13:00 

 

Losování je veřejné a uskuteční se v sídle ČBF, Praha 6 - Strahov. 

 

3.1. Vedení družstva: 

Družstvo musí být v kvalifikaci vedeno trenérem s platnou licencí trenéra ČBF zapsaným na soupisce 

družstva. Nesplnění této podmínky bude postiženo pokutou 500 Kč/zápas. 

 

3.2. Delegace rozhodčích: 

Bude provedena po rozlosování. Veto na maximálně dva rozhodčí v každé kategorii mohou kluby 

uplatnit současně s přihláškou. Další změny delegace za poplatek 1 000 Kč / 1 rozhodčí a hrací termín. 

 

        Bc. Martin Jakeš v. r. 

                                       předseda STK ČBF 


