ROZPIS SOUTĚŽE ČBF
I. liga mužů – hrací období 2019/2020
Příloha C. – Sportovně technické podmínky I. LM

I. Řízení soutěže

1.

Sportovně technické předpisy:
K řízení I. LM slouží následující řády a předpisy ČBF:

a)

Soutěžní řád basketbalu
b) Přestupní řád basketbalu ČBF
c)
d)
e)
f)
g)
h)

2.

Směrnice o startu zahraničních hráčů
Směrnice o odchodu českých hráčů do zahraničí a jejich návratu do ČR
Licenční řád basketbalu
Trenérský řád
Disciplinární řád ČBF
Rozpis I. LM pro dané hrací období

Sportovní ředitel (dále jen SŘ):
SŘ je řídícím orgánem soutěže, oprávněným ke všem rozhodnutím týkajících se řízení I. LM (s
výjimkou přestupů) a náleží mu tyto úkoly a rozhodování:
-

je zodpovědný za řízení a organizování I. LM v souladu s vnitřními předpisy ČBF

-

připravuje Rozpis soutěže a STP soutěže a kontroluje jejich dodržování

-

připravuje termínovou listinu a provádí losování soutěže

-

rozhoduje o převodu licencí dle Soutěžního řádu basketbalu

-

schvaluje výsledky utkání a rozhoduje o opakování utkání, případně kontumaci utkání

-

rozhoduje o námitkách a protestech dle čl. 40 Soutěžního řádu basketbalu

-

rozhoduje o změnách termínů utkání

-

rozhoduje o trestech za porušení Rozpisu soutěže, STP, Basketbalových řádů
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-

schvaluje vybavení sportovních hal a technická zařízení

-

vede evidenci finančních závazků jednotlivých klubů

-

vede evidenci technických chyb

-

je prvoinstančním orgánem při podání odvolání.

3.

Odvolací orgán:
Odvolacím orgánem druhého stupně je Dozorčí a odvolací rada ČBF

4.

Komunikace mezi subjekty:
Veškerá korespondence mezi subjekty 1. LM a SŘ je prováděna elektronicky. Pouze
v případech, kdy to vyžaduje charakter případu (na dokumentech, které vyžadují podpis osoby
apod.), je korespondence prováděna poštou.

II. Organizace soutěže

1.

Hrací dny a začátky utkání:
Hracími dny jsou pátek a neděle. Začátky utkání jsou přípustné v pátek od 19,00 do 20,00 hod.,
v neděli od 15.00 do 18,00 hod.

2.

Předehrávání, dohrávání:
Předehrávání nebo dohrávání v jiných než oficiálních termínech podléhá schválení SŘ, zásadně
se souhlasem zainteresovaných klubů podle Soutěžního řádu basketbalu. Přesuny mohou být
povolovány jen v odůvodněných případech. Poplatek za předehrávání nebo dohrávání činí
1000,- Kč za jedno utkání.

3.

Povinnosti pořadatele, vyplývají ze Soutěžního řádu basketbalu:
a) Delegovat rozhodčí u stolku a obsluhu pro zpracování technického zápisu utkání.
b) Zajistit bezpečnost rozhodčích a komisaře při odchodu do šaten a při odchodu z haly.
c) Zajistit zdravotní službu a její vybavení pro první pomoc.
d) Zajistit okamžité stírání mokrých míst podlahy, před i během utkání
e) Zajistit minimální teplotu 18 stupňů C v hale při utkání, případě. Při teplotě pod 15 stupňů C
nebude utkání sehráno. Všechny případy, při teplotě nižší než 18 stupňů, uvede komisař do
zprávy o utkání.
f) Zamezit vstup diváků na hrací plochu, a to až do doby odchodu hráčů a rozhodčích do šaten
po skončení utkání.
g) Zajistit opatření k zamezení projevům rasové nesnášenlivosti.
h) Zajistit pořadatelskou službu.
i) Učinit opatření k zamezení vhazování předmětů na hrací plochu.

2

4.

Další povinnosti pořadatele:
Pořadatel utkání má ve sportovní hale tyto další povinnosti:
a) Zajistit internetový on-line přenos z každého utkání I. LM prostřednictvím Tvcom. Přenos
musí být pořizován od zahájení utkání do 2 min. po ukončení 2. hracího období a od
zahájení 3. hracího období do 2 min. po ukončení 4. hracího období. V případě prodloužení
od zahájení prodloužení do 2 min. po ukončení utkání.
b) Zajistit v halách, kde je hlediště bezprostředně za lavičkou hostů, obsazování první řady po
celé délce lavičky výhradně členy hostujícího klubu.
c) Zabezpečit čistotu všech prostor v hale a vybavení sociálního zařízení základními
hygienickými potřebami.

5.

Zápisy o utkání:
Zápisy o utkání jsou prováděny na českém zápisu ČBF. Pořadatel utkání je povinen vložit
naskenovaný originál zápisu do Servisu, nejpozději v první pracovní den po utkání do 12 hodin.
Pořadatel je povinen zajistit zpracování technického zápisu a on-line přenosu z utkání a po
utkání provést kontrolu úplnosti „překlopení TZ“ na stránky ČBF.

6.

Hrací podmínky, hrací doba, míče, dresy, zahajovací ceremoniál a ukončení utkání:
a) Pro utkání je povoleno používat míče MOLTEN nebo GALA, které jsou zařazeny v kategorii 1
míčů FIBA (na vyžádání informaci podá sekretariát ČBF).
b) Pořádající družstvo k utkání předloží soupeři na rozcvičení minimálně 3 míče značky a typu
shodných s hracím míčem, který nepoužívá při rozcvičení ani jedno družstvo. Hrací míč
pořádající družstvo předá komisaři ČBF (prvnímu rozhodčímu) 30 minut před začátkem
utkání.
c) Družstva musí mít soupisku, potvrzenou SŘ. Družstva předkládají soupisku 30 minut před
zahájením utkání komisaři ČBF.
d) Pro rozcvičení je stanovena doba minimálně 45 minut. V této lhůtě musí být hrací plocha
připravena k utkání a družstvo nesmí být nijak v rozcvičení rušeno prováděním úklidu či
technických úprav.
e) K utkání jsou hráči povinni nastoupit v jednotných dresech. Oblečení musí být v souladu
s ustanoveními Pravidel basketbalu. Na zahajovací ceremoniál družstva nastoupí na výzvu
prvního rozhodčího 6 minut před úředním začátkem utkání. Družstva jsou povinna
nastoupit jednotně ustrojena. Následuje představení hráčů, trenérů, rozhodčích a komisaře.
Po představení následuje další (tříminutové) rozcvičení, po němž je prvním rozhodčím
utkání zahájeno.
f) Družstva startují na vlastní náklady, a to ve všech kolech soutěže. Pokud se družstvo
z vlastní viny nedostaví k utkání, hradí prokazatelně vzniklé náklady, jako např.:
- náklady na rozhodčí a komisaře
- vynaložené náklady na činnost fyzických a právnických osob při zajišťování utkání
(rozhodčí u stolku, pořadatelská služba, video – musí být doloženo klubem).
O výši úhrady rozhoduje SŘ.

3

7.

Místa na střídačkách:
V průběhu utkání na nich mohou být jen trenér, asistent, manažer, vedoucí družstva, lékař,
statistik, masér (tj. max. 9 členů realizačního týmu) a hráči uvedení na zápise o utkání maximálně 21 osob. Střídačky musí být vybaveny 16 sedačkami.

8.

Hlasatelská služba:
V I. LM je předepsána hlasatelská služba po celou dobu utkání včetně zahajovacího
ceremoniálu. Hlasatel po celé utkání komentuje průběh střetnutí vhodným způsobem se
zaměřením na okolnosti týkající se průběhu utkání. Hlasatel je povinen před utkáním
zkonzultovat s vedoucími týmů výslovnost jmen zahraničních hráčů a trenérů!

9.

Rozhodčí a komisaři:
Utkání I. LM jsou řízena dvěma rozhodčími, od Play-Off třemi rozhodčími. Delegaci rozhodčích
provádí odpovědný pracovník ČABR. Rozhodčí uzavírají zápis v šatně rozhodčích. Komisař
působí při utkání I. LM na základě delegace SŘ. Za uzavření zápisu o utkání odpovídá komisař.
V případě diskvalifikace, které není kvalifikováno jako „dostatečný trest“, je povinností
rozhodčích a komisaře zaslat e-mailem vyjádření SŘ, první pracovní den po utkání do 12 hodin.

10.

Vetování rozhodčí:
Každé družstvo má možnost vetovat jednoho rozhodčího, a to buď před zahájením 1. LM, nebo
během soutěže. V tomto případě lze uplatnit veto pouze na rozhodčího, který družstvu řídil
utkání, a to písemně do 72 hodin po utkání, nebo v druhý pracovní den po utkání. Požadavky
na veto se zasílají SŘ. Družstvo, které vetovalo rozhodčího, může veto kdykoliv bez náhrady
zrušit nebo může původní veto nahradit novým vetem na jiného rozhodčího. Pro Play-Off veta
neplatí a rozhodčí nelze vetovat.

11.

Hodnocení rozhodčích a organizace utkání:
Komisař provede po ukončeném utkání hodnocení rozhodčích a zhodnocení organizace utkání
elektronicky na webu ČBF. V případě zjištění nedostatků v organizaci utkání zašle komisař ČBF
hodnotící zprávu SŘ, pořadateli a hostujícímu klubu první pracovní den po utkání.

12.

Rozhodčí u stolku rozhodčích:
Delegaci a vyškolení vykonává příslušný klub. Rozhodčí u stolku jsou povinni působit při utkání
objektivně v souladu s Pravidly FIBA a vnitřními předpisy ČBF. Odměnu rozhodčím u stolku
stanovuje klub. Rozhodčí u stolku musí zaujmout své místo 20 minut před začátkem utkání,
zapisovatel 30 minut, a 3 minuty před zahájením 2. poločasu.
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III. Systém soutěže
1.

Počet družstev:
Celkový počet družstev v I. LM je stanoven na počet 20.

2.

Základní část:
Družstva budou územně rozdělena do dvou skupin po 10 družstvech (skupina Východ a
skupina Západ). Hrací systém je každý s každým, tj. 18 utkání.

3.

Nadstavba – Skupiny C, D:
a) Skupina C (skupina o 1. - 6. místo):
Prvná 3 družstva ze skupiny Východ a prvá 3 družstva ze skupiny Západ odehrají utkání
každý s každým pouze s družstvy z druhé skupiny, doma-venku, se započítáním všech
výsledků ze základní části (tj. 6 utkání).
b) Skupina D (skupina o 7. - 12. místo):
Družstva na 4. – 6. místě ze skupiny Východ a družstva na 4. - 6. ze skupiny Západ odehrají
utkání každý s každým pouze s družstvy z druhé skupiny, doma-venku, se započítáním všech
výsledků ze základní části (tj. 6 utkání).

4.

Play-Off (PO1) - čtvrtfinále:
Družstva na 1. – 8. místě po nadstavbě spolu sehrají čtvrtfinále Play-Off na tři vítězná utkání
systémem 1-1-1-1-1. V Play-off nastoupí nejlépe umístivší se družstvo po nadstavbě proti
nejhůře umístivšímu; prvé utkání se sehraje na hřišti lépe postaveného družstva po nadstavbě.

5.

Play-Off (PO2) - semifinále:
Vítězové čtvrtfinále Play-Off spolu sehrají semifinále Play-Off na dvě vítězná utkání systémem
1-1-1. V semifinále Play-off nastoupí nejlépe umístivší se družstvo po nadstavbě proti nejhůře
umístivšímu se a druhé proti třetímu. První utkání se sehraje na hřišti lépe postaveného
družstva po nadstavbě.

6.

Play-Off (PO3) - finále:
Vítězové semifinále Play-Off spolu sehrají finále systémem 1-1-1. První utkání se hraje na hřišti
lépe postaveného družstva po nadstavbě.

7.

Play-Out (PT):
Družstva na 7. až 10. místě ze skupin Východ a Západ po základní části sehrají kvalifikační
skupinu o udržení systémem každý s každým s družstvy z druhé skupiny systémem doma –
venku, se započítáním všech výsledků ze soutěže I. LM (tj. 8 utkání). Družstvo na 19. místě
bude hrát baráž o účast v I. LM 2020/2021 s vítězi skupin II. LM o dvě postupová místa.
Družstvo na 20. místě sestoupí přímo do II. LM

8.

Postup do baráže o KNBL
Finalisté I. LM 2019/2020 sehrají s 12. družstvem KNBL baráž o účast v KNBL 2020/2021
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IV. Sazebník pokut a sankcí
1.

Porušení Rozpisu I. LM, STP, Basketbalových řádů ČBF a pokynů řídícího orgánu soutěže, trestá
řídící orgán pořádkovými pokutami a sankcemi:

Pokuty:
a) pozdní zaslání zápisu o utkání
b) opakované pozdní zaslání zápisu o utkání
d) nepředložení soupisky k utkání
e) za každou další neúčast trenéra při vedení zápasu
f) nedostatečná úprava a zajištění hřiště vč. vybavení (stírání podlahy apod.)
g) nedostatečná práce pořadatelů
h) špatná práce hlasatele utkání
i) nedostatečné zpracování TZ, on-line přenosů, internetových TV přenosů
j) opakované nedostatečné zpracování TZ, on-line a internetových TV přenosů
k) nedostavení se k utkání z vlastní viny
l) odhlášení družstva ze soutěže před zahájením
m) odhlášení družstva ze soutěže v jejím průběhu
n) ostatní přestupky zde neuvedené

100 Kč
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
do 1 500 Kč
do 1 500 Kč
do 1 000 Kč
do 1 000 Kč
do 2 000 Kč
do 10 000 Kč
do 10 000 Kč
do 30 000 Kč
max. 50 000 Kč

Technické chyby
o) za technickou chybu hráče
p) za technickou chybu trenéra a lavičky

300 Kč
500 Kč

Sankce:
a) odečtení bodu
b) vyloučením ze soutěže - při opakovaném porušení Soutěžního řádu basketbalu.
3.
4.

Pokuty a sankce je možno podle povahy sdružovat, pokud to není výslovně zakázáno.
Utkání musí být skrečováno a družstvu nebude přiznán bod, když:
a) Družstvo k řádně hlášenému utkání nenastoupí vůbec, nebo nastoupí vlastní vinou až po
čekací době.
b) Družstvo pořádajícího klubu přeloží utkání bez souhlasu řídícího orgánu na jiný termín, či na
jiné než vlastní nebo soupeřovo hřiště.
c) Za družstvo nastoupí některý hráč neoprávněně.

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
V případě kolizních situací provádí výklad jednotlivých ustanovení tohoto předpisu SŘ.
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