
ZMĚNY BASKETBALOVÝCH ŘÁDŮ ČBF

Změny  Soutěžního  řádu  basketbalu  a  Přestupního  řádu,  které  schválil  Výbor  ČBF  26.8.2010 
a Arbitrážní komise ČBF 10.9.2010 a jsou účinné ode dne schválení Arbitrážní komisí:

SOUTĚŽNÍ ŘÁD BASKETBALU

Čl. 20a – nový článek:
Čl. 20a Mimořádný start

(1) Mimořádným startem se rozumí start českého hráče, kterému je v první den hracího období, tj.  
16.5.,  21 nebo  méně  let,  v družstvu,  účastníku  NBL  (dále  jen  družstvo  NBL),  nad  rámec  
ustanovení týkajících se hostování (čl. 20 SŘB).

(2) Mimořádný start na základě předložené písemné dohody obou klubů a souhlasu hráče schvaluje  
a vyznačení  na  soupisku  družstva  NBL  zajišťuje  sportovní   ředitel  NBL.  Hráč  s povoleným 
mimořádným startem může být uveden pouze na jedné soupisce družstva NBL.
Mimořádný start je ukončen:
a) uplynutím doby, tj. ukončením hracího období
b) přestupem hráče do nového klubu
c) zrušením mimořádného startu hráče (viz dále)
d) zrušením družstva NBL.
Mimořádný  start  se  ruší  rozhodnutím  sportovního  ředitele  NBL  na  základě  písemné  žádosti  
jednoho ze zúčastněných klubů o zrušení mimořádného startu adresované sportovnímu řediteli  
NBL.  Klub  žádající  o  zrušení  mimořádného  startu  je  povinen  zaslat  kopii  žádosti  druhému  
zúčastněnému klubu.
Mimořádný start se ruší ke dni navrženému klubem, nejdříve však po uplynutí patnácti dnů po  
podání žádosti (rozhoduje datum poštovního razítka - odesílacího - nebo datum převzetí žádosti  
sportovním ředitelem NBL).

(3) Mimořádný start se nevyznačuje v licenci hráče.

(4) Na soupisce družstva NBL mohou být takto zapsáni max. 3 hráči.

(5) Z jednoho klubu může být povolen mimořádný start max. 3 hráčům.

(6) Mimořádný start  hráče může být  povolen jen 1x za sezónu,  a to  pouze do konce stávajícího  
hracího období.

(7) O  povolení  mimořádného  startu   může  být  požádáno  od  počátku  hracího  období  do  konce  
přestupního  období  mezi  kluby  NBL  uvedeného  v Organizaci,  systému  řízení  a  sportovně  
technických podmínkách NBL.

PŘESTUPNÍ ŘÁD

Čl. IV., odst. 2 – nové znění:
(2) V případě, že hráč kategorie dospělých přestoupí bez souhlasu (tj. na přestupním lístku je uvedeno  

„S přestupem nesouhlasíme“) do klubu nižší soutěže, nemůže v daném hracím období hostovat do  
jiného klubu téže nebo vyšší soutěže než kterou hraje původní mateřský klub.
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