ČESKÝ POHÁR ŽEN
2020/2021 – XXVI. ROČNÍK
1. Základní ustanovení
1.1 Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2020/2021 Český pohár (dále jen
ČP) žen. Vzhledem k opatření vlády ČR v důsledku epidemie COVID-19 je ČP
vyhlášen pouze pro kluby RŽBL.
Adresa pro písemný styk :

ČBF – Ing. Zdeněk Ringsmuth
e-mail: zringsmuth@cbf.cz

2. Systém soutěže
2.1. Osmifinále
Účastníky osmifinále jsou družstva Renomia ŽBL, která se v ukončené sezóně
2019/2020 umístila na 7. – 10 místě. Osmifinále budou hrána na 2 utkání. Vítězové
postoupí do čtvrtfinále.
2.2. Čtvrtfinále
Čtvrtfinále se zúčastní prvních 6 družstev z ukončené sezóny 2019/2020 a vítězové
osmifinále. Čtvrtfinále budou hrána na 2 utkání.
2.3. Final Four
Final Four se zúčastní 4 vítězové čtvrtfinále.
Final Four se uskuteční ve dvou dnech – 1. den 2 semifinálová utkání a 2. den utkání
o 3. místo a finále.
Vítězné družstvo získá pohár ČBF.
Losování:
Losování osmifinále se uskuteční 17. 12. 2020 na sekretariátu ČBF.
Losování čtvrtfinále se uskuteční po odehrání osmifinálových utkání.
Losování FF se uskuteční po odehrání čtvrtfinálových utkání.

3. Všeobecná ustanovení
3.1. Hraje se podle platných Pravidel basketbalu vydaných FIBA a sportovně technických
dokumentů dle čl. 10 SŘB.
3.2. Náležitosti se vyžadují dle SŘB. Před utkáním (nejpozději 30 min.) družstvo předkládá
komisaři soupisku a písemný seznam hráček, které budou uvedeny v zápise, včetně
jejich čísel, s označením kapitána a hostujících hráček. Rovněž předkládá tzv.
bezinfekčnost.
3.3. Míče, dresy:
Pro utkání je povoleno používat pouze míče Molten odpovídající pravidlům basketbalu.
K utkání jsou hráčky povinny nastoupit v jednotných dresech (trenýrky, tričko).
Barevné odlišení dresů dle Pravidel basketbalu.
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Při utkání je pořadatel povinen zajistit:
- zahajovací ceremoniál shodný s RŽBL
- zajistit on-line přenos TZ a videopřenos z tohoto utkání v souladu s předpisy RŽBL.
3.4. Družstva startují na vlastní náklady, a to ve všech kolech soutěže. Pokud se družstvo
z vlastní viny nedostaví, hradí prokazatelně vzniklé náklady.
3.5. Námitky a protesty - podání se řídí ustanoveními řádů ČBF a pravidel basketbalu.
3.6. Povinnosti pořadatelů – viz čl. 30 SŘB.
3.7. 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.
3.8. Rozhodčí deleguje pověřený pracovník ČABR. Na utkání jsou delegováni tři rozhodčí
a komisař. Komisaře deleguje GS prostřednictvím pověřeného pracovníka.
Odměna rozhodčích:
Osmifinále
čtvrtfinále
semifinále a utkání o 3. místo
finále

2 000 Kč
2 000 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč

Při utkáních hraných ve všední den přísluší rozhodčím k celkové odměně náhrada
650 Kč za den. Na náhradu 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 5 Kč/km
- stravné podle platné vyhlášky.
Odměna komisaře je 800 Kč za utkání. Náhrada za všední den 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.
3.9. Výplata náležitostí
Pořadatel utkání osmifinále a čtvrtfinále vyplácí rozhodčím a komisaři odměnu, stravné
a cestovné dané rozpisem soutěže.
Při Final Four bude výplata náležitostí rozhodčím a komisařům provedena centrálně
organizátorem (ČBF).
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4. Zvláštní ustanovení
4.1. Pro Český pohár se používají zápisy schválené ČBF. Pro ukládání zápisů na web ČBF
platí stejná pravidla jako pro RŽBL
Za uzavření zápisu zodpovídá komisař.
4.2. Technické chyby – jsou evidovány souběžně s TCH v RŽBL.
4.4. Disciplinární řízení
Disciplinární provinění bude projednávat SŘ ŽBL (jako disciplinární orgán ŽBL).
4.5. Místa na střídačkách – platí stejná pravidla jako při utkáních RŽBL.
4.6. Testování na Covid 19 – platí stejná pravidla jako pro RŽBL.
4.6. Trenéři, asistenti, hráčky 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, hráčky 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. Každá hráčka je povinna se podrobit dopingové kontrole při soutěži i mimo soutěž, je-li
k ní vyzvána dopingovým komisařem, a je povinna 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
5.4.1. Hráčky, které se musí podrobit dopingové kontrole, jsou vylosovány v průběhu
přestávky mezi 2. a 3. hracím obdobím utkání komisařem (event. prvním rozhodčím)
za přítomnosti dopingového komisaře. Obvykle se losují 2 hráčky a náhradnice
z každého družstva, ale může jich být i více. Losují se hráčky uvedené na zápise
o utkání.
Losování se provádí vylosováním z čísel 1-12, které odpovídají pořadí hráček na
zápise o utkání. Nejpozději v 35. minutě utkání oznámí dopingový komisař lékařům
(vedoucím družstev) obou týmů výsledky losování (jména vylosovaných hráček).
5.4.2. Pokud se hráčka v průběhu zápasu vážně zraní, takže vyžaduje okamžitou
hospitalizaci, nebude losována (při zranění v prvním poločasu) nebo bude za ni
okamžitě po odvezení do nemocnice (v průběhu druhého poločasu, event.
prodloužení) vylosována náhradnice. 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
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kontrole vylosovaným hráčkám obou družstev.
5.4.4. Vylosované hráčky jsou povinny se neprodleně (nejpozději do 60 min.) po skončení
utkání dostavit do místnosti pro kontrolu dopingu.
5.4.5. Hráčky 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 ČP ustanovuje V ČBF Řídící komisi ve složení:
- generální sekretář ČBF
- sportovní ředitel NBL
- guvernér AŽLK
6.2. Prvoinstančním orgánem oprávněným ke všem rozhodnutím týkajícím se ČP žen je
Řídící komise ČP s výjimkou disciplinárních provinění, viz čl. 4.4.
7. Závěrečná ustanovení
7.1. Tento Rozpis ČP byl schválen výborem ČBF dne 16. 12. 2020.
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.
Michal Konečný, v. r.
generální sekretář ČBF

JUDr. Miroslav Jansta, v. r.
předseda ČBF
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