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 V Y H L Á Š E N Í  mistrovských soutěží v basketbalu 

vypsaných oblastním výborem ČBF - OSM 

pro sezónu 2022-2023 
 

Článek Ia - Vyhlášené soutěže 

Sportovně technická komise ČBF - oblast Severní Morava vyhlašuje z pověření výboru pro 

sezónu 2022/2023 tyto mistrovské soutěže: 

  

MUŽSKÉ KATEGORIE: 

1. SEVEROMORAVSKÁ LIGA MUŽŮ I.TŘÍDA – počet družstev bude upraven dle 

postupových a sestupových kritérií na maximálně 12 účastníků 

2. SEVEROMORAVSKÁ LIGA MUŽŮ II.TŘÍDA – při překročení počtu účastníků přes 

12 týmů rozdělený na dvě skupiny 

3.  OBLASTNÍ PŘEBOR STARŠÍCH MINIŽÁKŮ U13 

 startují hráči roč. 2010 a mladší 
 

4. KVALIFIKACE O POSTUP NA NÁRODNÍ FINÁLE U13 

 startují hráči roč. 2010 a mladší 

6. OBLASTNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ U12 

 startují hráči roč. 2011 a mladší 

7. KVALIFIKACE O POSTUP NA NÁRODNÍ FINÁLE U12 

 startují hráči roč. 2011 a mladší 

8. OBLASTNÍ PŘEBOR NEJMLADŠÍCH MINIŽÁKŮ U11 

 startují hráči roč. 2012 a mladší 

9. KVALIFIKACE O POSTUP NA NÁRODNÍ FINÁLE U11 

 startují hráči roč. 2012 a mladší 
 

10. OBLASTNÍ PŘEBOR NEJMLADŠÍCH MINIŽÁKŮ U10 

 startují hráči roč. 2013 a mladší 

 

 

ŽENSKÉ KATEGORIE 

1. SEVEROMORAVSKÁ LIGA ŽEN - právo účasti mají všechna družstva žen, která se 

do soutěže přihlásí 

2. OBLASTNÍ PŘEBOR STARŠÍCH MINIŽÁKYŇ U13 

 startují hráčky roč. 2010 a mladší 
 

3. KVALIFIKACE O POSTUP NA NÁRODNÍ FINÁLE U13 

 startují hráči roč. 2010 a mladší 

4. OBLASTNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH MINIŽÁKYŇ U12 

 startují hráčky roč. 2011 a mladší 
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5. KVALIFIKACE O POSTUP NA NÁRODNÍ FINÁLE U12 

 startují hráči roč. 2011 a mladší 

6. OBLASTNÍ PŘEBOR NEJMLADŠÍCH MINIŽÁKYŇ U11 

 startují hráčky roč. 2012 a mladší 

7. KVALIFIKACE O POSTUP NA NÁRODNÍ FINÁLE U11 

 startují hráči roč. 2012 a mladší 

8. OBLASTNÍ PŘEBOR NEJMLADŠÍCH MINIŽÁKYŇ U10 

 startují hráčky roč. 2013 a mladší 

 

Soutěže vyhlašované STK ČBF 

1. NADREGIONÁLNÍ LIGA JUNIORŮ U19 

 startují hráči roč. 2004 a mladší 

 Vyhlašuje ČBF (zvláštní přihláška) 

2. NADREGIONÁLNÍ LIGA KADETŮ U17 

 startují hráči roč. 2006 a mladší 

 Vyhlašuje ČBF (zvláštní přihláška) 

3. NADREGIONÁLNÍ LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ U15 

 startují hráči roč. 2008 a mladší 

 Vyhlašuje ČBF (zvláštní přihláška) 

4. NADREGIONÁLNÍ LIGA JUNIOREK U19 

 startují hráčky roč. 2004 a mladší 

 Vyhlašuje ČBF (zvláštní přihláška) 

5. NADREGIONÁLNÍ LIGA KADETEK U17 

 startují hráčky roč. 2006 a mladší 

 Vyhlašuje ČBF (zvláštní přihláška) 

6. NADREGIONÁLNÍ LIGA STARŠÍCH ŽÁKYŇ U15 

 startují hráčky roč. 2008 a mladší 

 Vyhlašuje ČBF (zvláštní přihláška) 

 

 

Článek Ib – Minižactvo 
 

Soutěže oblastního přeboru v kategoriích minižactva U11, U12 a U13 se hrají jako 

nepostupové na Národní finále. Z toho důvodu lze utkání odehrát oproti platným pravidlům 

minibasketbalu v minimálním počtu 5 hráčů (ek). 

 

Postupové soutěže (kvalifikace o postup na Národní finále) v kategoriích U11, U12 a U13 se 

budou hrát jako dlouhodobá soutěž stejným systémem jako oblastní přebory, v nichž bude 

nutné dodržovat všechna aktuální pravidla minibasketbalu. 
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Článek II - Termíny zaslání přihlášky 

Kluby vyplní a oskenovanou Přihlášku klubu a přihlášku za každé přihlašované družstvo 

odešlou elektronickou poštou nejpozději do 16. června 2022 - sbsostrava@seznam.cz 

Přihláška musí být řádně vyplněná orazítkovaná a podepsaná. 

 

Článek III – Valná hromada a losování soutěží 2022-2023 

se uskuteční ve čtvrtek 23.června 2022 od 16,00 hodin v budově ČSAD, Vítkovická 3083/1, 

Ostrava. 

 

Článek IV - Soutěže mládeže 

Řídící orgán si vyhrazuje právo některou ze soutěží v případě malého počtu přihlášených 

družstev zrušit či v případě velkého zájmu některou soutěž upravit. 

 

Článek V - Podmínky pro zařazení družstev do soutěží 

Klub přiloží k přihlášce potvrzenou kopii převodního příkazu o úhradě vkladu do soutěže 

(startovné), který činí 3.000 Kč za muže, 3.000,- Kč za ženy, 1.000,- Kč za každé družstvo 

mini (včetně kvalifikací), za každé družstvo U19 a U17 v nadregionálních ligách 2.000 Kč a 

za každé družstvo U15 v nadregionálních ligách 1.000,- Kč. Uvedené příspěvky budou 

použity na úhradu nákladů spojených s řízením soutěží. 

Klub musí mít vypořádány finanční náležitosti s ČBF a ČBF - OSM, tj. poplatky za přestupy, 

hostování, licence a uhrazené pokuty za sezónu 2021/2022. V případě, že tomu tak nebude 

nejpozději k 16. 6. 2022, nebude žádné z družstev klubu do soutěží zařazeno. 

Případné úhrady proveďte na účet ČBF - OSM, č. ú. 208267855/0600, v. s. = čtyřmístný (kód 

klubu u ČBF) + 02. 

Klub musí mít k dispozici tělocvičnu odpovídající pravidlům basketbalu a rozpisu soutěží 

vybavenou pro všechny kategorie, které to vyžadují, elektronickým měřením 24 sekund dle 

platných pravidel basketbalu. 

Podmínky pro start družstev v Severomoravské lize mužů a žen 

V těchto soutěžích je povoleno hrát na hřištích 28 x 15 metrů, případně 26 x 14 metrů. 

 

Článek VI – Všeobecná podmínka pro přijetí do soutěží ČBF - OSM  

Všechny kluby přihlášené do soutěží řízených STK ČBF - OSM musí uvést v přihlášce do 

soutěží funkční e-mailovou adresu, jejímž prostřednictvím bude výhradně prováděna 

veškerá písemná komunikace mezi STK ČBF - OSM a klubem, pokud se nebude jednat 

z pohledu STK o mimořádně závažné informace, které budou zasílány výjimečně 

doporučenou poštou. Běžné spojení však bude prováděno výhradně e-mailem! 

V Ostravě dne 14. června 2022 

Tomáš Holubek           Kamil Havrlant 

Předseda ČBF OSM Předseda STK ČBF - OSM 
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