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Všechny údaje o basketbalu na Severní Moravě najdete na adrese http://smo.cbf.cz/ 

 

 

 

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŢÍ 2011/2012 ŘÍZENÝCH STK MSKS ČBF  

 
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

 

1.1 Řízení soutěţí 

Soutěţe oblastních přeborů (dále jen OP) muţů, kadetů U17, starších miniţáků U13, mladších miniţáků U12 a 

nejmladších miniţáků U11, ţen, starších ţákyň U15, starších miniţákyň U13, mladších miniţákyň U12 a 

nejmladších miniţákyň U11, sdruţené okresní přebory (dále jen SOP) muţů řídí STK MSKS ČBF. Soutěţe OP 

kadetů U17, OP ţen a OP starších ţákyň  U15 jsou společné pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj. 

Společnou soutěţ OP starších miniţákyň U13 obou krajů řídí hrací komise ČBF Olomouckého kraje (dále jen 

HK OKS ČBF) – viz Rozpis mistrovských soutěţí Olomouckého kraje.  

 

 

1.2 Předpis 

Hraje se podle pravidel basketbalu platných pro sezónu 2011-2012 a pravidel minibasketbalu platných pro 

sezónu 2011-12, sportovně-technických dokumentů uvedených v čl. 10 Soutěţního řádu basketbalu (dále jen 

SŘB) a podle směrnic tohoto rozpisu a jeho příloh s těmito odchylkami: 

- minimální povolené rozměry hříště 22 x 11 m,  

- pořadatel poskytne druţstvu soupeře na rozcvičení před utkáním a v přestávkách nejméně 2 vyhovující 

míče značky Gala nebo Molten shodné značky s hracím míčem 

- v kategorii  miniţactva  můţe startovat v kaţdém utkání 15 hráčů či hráček (dále jen hráč) 

- střídání v kategorii miniţactva se uplatňuje tak, ţe kaţdý hráč můţe nastoupit pouze ve dvou čtvrtinách 

utkání 

      -     k utkání miniţactva jsou povinna nastoupit a utkání sehrát obě druţstva, i kdyţ počet hráčů, byť jednoho  

           z druţstev, je niţší neţ 10 hráčů (viz výklad pravidel minibasketbalu: “nesmí být ovšem porušeno 

            pravidlo, ţe ţádný hráč nebo hráčka nesmějí nastoupit více neţ ve dvou čtvrtinách hry, nemá-li druţstvo  

            v některém období dostatečný počet hráčů ke splnění předchozí podmínky o střídání, dohraje druţstvo  

            příslušnou čtvrtinu hry s menším počtem hráčů. Na začátku utkání však musí vţdy nastoupit do hry  

            pět hráčů nebo hráček. Omezení ve střídání hráčů neplatí v prodlouţení“). Tuto skutečnost zaznamenají  

            rozhodčí do zápisu a o výsledku utkání rozhodne řídící orgán soutěţe 

      -     v kategorii miniţactva se případný koš dosaţený z tříbodového území započítá za dva body, při  

      střeleckém pokusu z tříbodového území faulován a hod není úspěšný, nařizují se dva trestné hody 

- zápisy se vedou na formulář formátu A4, rozšířený formát zápisu jiţ není povolen  
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1.3 Systém soutěţí 

 

OP muţů 

- v základní části dvojkolově kaţdý s kaţdým, poté play off druţstev na 1. – 8. místě 

 

SOP muţů  

- v první části ve skupinách A, a B dvojkolově kaţdý s kaţdým  

- ve druhé části utkání 2 utkání o umístění doma a venku ( 1A – 1B, 2A – 2B, 3A – 3B, 4A – 4B, 5A – 

5B, 6A – 6B, 7A – 7B, 8A – 8B ) 

 

OP kadetů U17 
- společnou soutěţ s oblastí Střední Morava dvojkolově kaţdý s kaţdým dvě utkání v jednom dni 

 

OP starších miniţáků U13 

       -    dvojkolově kaţdý s kaţdým dvě utkání v jednom dni 

 

 

OP mladších miniţáků U12 

- čtyřkolově kaţdý s kaţdým dvě utkání v jednom dni 

 

OP nejmladších miniţáků U11 

- dvojkolově kaţdý s kaţdým dvě utkání v jednom dni 

- utkání musí rozhodovat 2 rozhodčí zajištění pořadatelem utkání, (je moţno poţádat o delegaci 

delegačního referenta ABRSM), v případě nezajištění bude pořadateli udělena pokuta 100,- Kč za 1 

nezajištěného rozhodčího ve dvojutkání. Při opakovaném porušení tohoto ustanovení bude pokuta 

zdvojnásobena 

 

OP ţen  

- čtyřkolově kaţdý s kaţdým 

 

OP starších ţákyň U15 

- dvojkolově jedno utkání v jednom dni 

 

OP starších miniţákyň U13 

- dvojkolově kaţdý s kaţdým dvě utkání v jednom dni, řídí HK ČBF Olomouckého kraje 

             oblastní přeborník MSKS ČBF a postupující do MČR bude stanoven dle samostatné tabulky  

             vzájemných  utkání druţstev Severní Morava 

 

OP mladších miniţákyň U12 

- čtyřkolově kaţdý s kaţdým dvě utkání v jednom dni 

 

OP nejmladších miniţákyň U11 

- dvojkolově kaţdý s kaţdým dvě utkání v jednom dni 

 

 

1.4 Hrací doba, míče, dresy 
Hrací doba je 4 x 10 minut, v soutěţích miniţactva  4 x 8 minut čistého času. 

Hraje se výhradně s míči značky Molten a Gala odpovídajícími pravidlům basketbalu a minibasketbalu 

     V soutěţích muţů a kadetů U17 se hraje s míči velikosti 7, v soutěţích miniţáků s míči velikosti 5. 

     V soutěţích ţen a starších ţákyň U15 se hraje s míči velikosti 6 a v soutěţích miniţákyň s míči velikosti 5. 

     K utkání jsou hráči a hráčky povinni nastoupit v jednotných dresech s čísly 4 aţ 19, 21 aţ 25, 31 aţ 35, 41 aţ 

     45 a 51 aţ 55. 
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1.5 Podmínky pro zařazení druţstev do soutěţí 

Všechna druţstva musí splňovat podmínky pro zařazení do soutěţe, k jejichţ plnění se zavázala přihláškou. 

Z neplnění podmínek vyplývají sankce uvedené ve Vyhlášení mistrovských soutěţí MSKS ČBF. Pokud klub 

není schopen plnit tyto podmínky, stanovené Pravidly basketbalu, Pravidly minibasketbalu, Basketbalovými 

řády ČBF, Vyhlášením mistrovských soutěţí ČBF SM a tímto Rozpisem, musí poţádat  MSKS ČBF před 

zahájením soutěţe o výjimku. 

 

1.6 Startují 

 

1.6.1 Věkové kategorie 

Muţi  nar. 31.12.1992 a starší 

Kadeti U17       nar. od 1.1.1995 do 31.12.1996 včetně 

Ţeny        nar. 31.12.1992 a starší 

Starší ţákyně       nar. od 1.1.1997 a mladší 

Starší miniţactvo                             nar. 1.1.1999 a mladší 

Mladší miniţactvo                            nar. 1.1.2000 a mladší 

Nejmladší miniţactvo                     nar. 1.1.2001 a mladší 

 

1.6.2 Podmínky startu v jiné věkové kategorii (souběţný start a postaršení) 

1.6.2.1. Hráč či hráčka můţe automaticky startovat ve své a nejblíţe vyšší věkové kategorii s výjimkou dle   

odstavce 3 tohoto článku. ( Start hráče ve své a nejblíţe vyšší věkové kategorii se nikam nezaznamenává, hráč je 

na všech  soupiskách uveden v rubrice „stálí hráči“.) 

1.6.2.2. V kategoriích ţáků U15 a U14, ţákyň U15 a U14 a miniţactva  je u výjimečně talentovaných jedinců 

moţné postaršení, které provádí sekretariát ČBF v Praze na základě ţádosti klubu, souhlasu lékaře a rodičů. 

Postaršení musí být vyznačeno v licenčním průkazu hráče. Postaršení potvrzuje na soupisce druţstva řídící 

orgán. Hráč, který byl postaršen, můţe startovat za druţstvo kategorie, do které byl postaršen, a za druţstvo 

nejbliţší vyšší věkové kategorie. Toto postaršení platí pro jedno hrací období a v jeho průběhu je nezrušitelné.  

(Pro tyto účely se povaţuje případný současný start hráče v kategoriích staršího, mladšího a nejmladšího 

miniţactva nebo současný start hráče v kategorii starších a mladších ţáků a ţákyň za start v jedné kategorii), 

(např. nejmladší miniţák můţe být uveden na všech soupiskách miniţactva a ţactva). 

1.6.2.3. Řídící orgán ČBF na ţádost klubu, doloţenou souhlasem lékaře a rodičů, povolí souběţný start kadeta 

nebo kadetky U17 také do druţstva dospělých. Tato skutečnost se nevyznačuje v licenčním průkazu hráče, ale 

musí být potvrzena STK MSKS ČBF na soupisce druţstva.               

 

1.6.3. Podmínky startu ve stejné věkové kategorii (pendlování) 

1.6.3.1. V mateřském klubu můţe hráč či hráčka startovat za dvě druţstva jedné věkové kategorie (dále jen 

pendlování).  

1.6.3.2. Pendlovat mohou hráči a hráčky, kterým 16.5.2011 bylo 24 let nebo méně.  Je povoleno pendlovat 

z druţstva vyšší soutěţe do druţstva nejblíţe niţší soutěţe z hlediska klubu. V mládeţnických kategoriích 

mohou pendlovat hráči či hráčky v rámci věkové kategorie, do které náleţí. 

1.6.3.3. Do druţstva můţe pendlovat nejvýše pět hráčů, kteří současně startují za jiné druţstvo mateřského 

klubu. Musí být uvedeni na zvláštním místě soupisky druţstva, do něhoţ pendlují, s označením druţstva a 

soutěţe, odkud pendlují. Do počtu pendlujících se nezapočítávají hráči, kteří startují v druţstvu podle 

ustanovení čl. 18 SŘB. Pendlování se nezaznamenává do licenčního průkazu. Na soupisce druţstva, ze kterého 

hráč pendluje, je uveden jako stálý hráč, na soupisce druhého druţstva je uveden v samostatné rubrice „hráči 

pendlující do druţstva“.) 

1.6.3.4. V jednom zápase druţstva, do kterého hráči či hráčky pendlují, mohou nastoupit max. tři pendlující 

hráči. 

1.6.3.5. Pendlování není dovoleno ve stejné třídě soutěţí a dále není dovoleno pendlování dospělých 

zahraničních hráčů uvedených na soupisce druţstev NBL, ŢBL a 1. ligy. 

1.6.3.6. Pendlující smí nastoupit v jednom kalendářním dni v mistrovských soutěţích za obě druţstva. 

1.6.3.7. Pendlující hráč musí být na zápise při utkání druţstva, do něhoţ pendluje, označen v příslušné kolonce 

zápisu písmenem „P“. 
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1.6.3.8. Za nastoupení hráče ve střetnutí se nepovaţuje uvedení hráče na zápisu, ale aţ přímý nástup do hry 

zaznamenaný předepsaným způsobem. 

 

1.6.4 Hostování 

1.6.4.1. Hostováním se rozumí start hráče či hráčky jednoho klubu za jedno druţstvo jiného klubu. Hostovat 

mohou hráči a hráčky, kterým 16.5.2011 bylo 24 let a méně. 

1.6.4.2. Hráč můţe hostovat z niţšího stupně soutěţe do vyššího bez omezení, z vyššího do niţšího lze 

hostovat max. o dva stupně. Hráči a hráčky, kteří jsou uvedeni na soupiskách druţstev Mattoni NBL  a ŢBL 

jsou 16.5.2011 starší 22 let, mohou hostovat max. o 1 stupeň níţe, tj do I. ligy..  

1.6.4.3. Do druţstva dospělých mohou hostovat: 

a) max. 3 hráči stejné věkové kategorie z jiných klubů 

b) max. 3 hráči věkové kategorie, juniorů U19 a kadetů U17 

1.6.4.4. Do druţstva mládeţe mohou hostovat: 

a) max. 3 hráči stejné věkové kategorie  

b) max. 3 hráči nejbliţší niţší věkové kategorie  

1.6.4.5. Hostování dospělých zahraničních hráčů není dovoleno. 

1.6.4.6. Povolení hostování musí být vyznačeno v licenci hráče. 

1.6.4.7. Hráč, který hostuje do stejné mistrovské soutěţe, jakou hraje jeho mateřské druţstvo, můţe po dobu  

hostování startovat v sezóně jen za jedno druţstvo, do kterého hostuje. 

1.6.4.9 Hostující hráč musí být uveden na  soupisce mateřského klubu mezi stálými hráči a v klubu, do něhoţ  

hostuje,  na zvláštním místě soupisky s označením druţstva a soutěţe z níţ  hostuje.  

1.6.4.10 Hostující hráč na zápise druţstva, do něhoţ hostuje, musí být označen v zápise o utkání velkým 

písmenem „H“, event. „HM“ (hostující hráč, hostující hráč z niţší věkové kategorie) v příslušné rubrice zápisu. 

Za označení odpovídá trenér druţstva. 

 

1.6.5 Přeřazování 

1.6.5.1. Hráče je moţno přeřazovat mezi druţstvy stejné věkové kategorie téhoţ basketbalového klubu. Tento 

hráč smí pendlovat, pokud splňuje podmínky pro pendlování uvedené v čl. 19 SŘB. 

1.6.5.2. Z druţstev hrajících v niţší soutěţi do druţstev hrajících ve vyšší soutěţi můţe být hráč přeřazen 

kdykoliv v průběhu soutěţe, ale smí se do této niţší soutěţe v daném ročníku vrátit po uplynutí 60 dní. 

1.6.5.3. Z vyšší do niţší soutěţe můţe být hráč přeřazen nejpozději do konce měsíce února. Mezi dalším 

přeřazením musí uplynout doba nejméně 60 dnů. 

1.6.5.4. Mezi druţstvy klubu ve stejné soutěţi lze hráče přeřadit v první polovině soutěţe kdykoliv, pokud v této 

polovině hráč nenastoupil do hry ani jednou a jinak jen po ukončení první poloviny soutěţe, ale před začátkem 

poloviny druhé. Termín pro tyto převody stanoví řídící orgán v rozpisu soutěţe. Mezi dvěma přeřazeními téhoţ 

hráče musí uplynout doba nejméně 60 dnů.  

1.6.5.5. Přeřazení musí být provedeno řídícím orgánem na soupisce druţstva vyšší i niţší soutěţe. 

1.6.5.6. Případné nadstavbové části základní soutěţe se povaţují za kontinuálně pokračující druhou polovinu 

soutěţí a přeřazování hráčů z vyšší do niţší soutěţe není moţné. 

 

 

 

1.6.6 Start hráčů v kvalifikacích 

1.6.6.1. Vzhledem k tomu, ţe kvalifikace do  OP muţů je jiţ soutěţí nového soutěţního období (hraje se po 

15.5.daného roku), upravují se pro ni ustanovení čl. 1.6.2, čl. 1.6.3, čl. 1.6.4 a čl. 1.6.5. 

1.6.6.2. V kvalifikaci startují hráči a hráčky, kteří odpovídají příslušné věkové kategorii pro nové soutěţní 

období nebo kategorii o jednu niţší  

Soupiska je vyţadována pouze u B druţstev klubů, jejichţ A druţstvo si zachovalo účast ve vyšší soutěţi nebo 

v soutěţi, jíţ se kvalifikace týká.  

1.6.6.3. Za druţstvo B nesmí startovat hráči, kteří byli v uplynulé sezóně 2011/2012 uvedeni mezi stálými hráči 

na soupisce kteréhokoliv druţstva, které si zachovalo účast ve vyšší soutěţi.  

1.6.6.4. Do druţstva mohou hostovat maximálně tři hráči příslušné věkové kategorie a tři hráči věkové  

kategorie o jednu niţší. Pro start v kvalifikaci platí pouze hostování na nové soutěţní období. Hostování hráče 

do druţstva, které startovalo v kvalifikaci, nelze v případě postupu druţstva do příslušné soutěţe v průběhu 

hracího období podle čl. IV, odst. 3, písm.b), c),e)  Přestupního řádu ukončit. 
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1.6.6.5 Na přestupy povolené do druţstva startujícího v kvalifikaci se v průběhu soutěţního období vztahuje 

omezení podle čl. II, odst. 5 Přestupního řádu. 

 

 

       1.7 Náleţitosti 

Vyţadují se dle SŘB. Před utkáním druţstvo předkládá rozhodčím soupisku a licence hráčů, trenéra a jeho 

asistenta. Pro případ nepředloţení hráčských licencí celého druţstva jsou hráči a hráčky starší 15 let povinni mít 

při mistrovském utkání k dispozici dle čl. 16.4.b) SŘB identifikační průkaz (občanský průkaz, cestovní pas nebo 

řidičský průkaz). U hráčů a hráček mladších 15 let se doporučuje prokázat se cestovním pasem nebo průkazem 

zdravotní pojišťovny. 

Nepředloţení soupisky není důvodem k nesehrání utkání, rozhodčí toto poznamenají do zápisu o utkání. 

 

 

       1.8 Úhrada nákladů 

Druţstva startují v mistrovské soutěţi na vlastní náklady. Náklady na uspořádání utkání a rozhodčí hradí 

pořadatel utkání nebo turnaje. V kvalifikaci do OP muţů formou turnaje se na nákladech na delegované 

rozhodčí a tělocvičnu podělí rovným dílem všichni účastníci kvalifikace. 

 

 

1.9 Delegovaní činovníci 

 

1.9.1 Rozhodčí 

Rozhodčí deleguje Asociace basketbalových rozhodčích Severní Moravy (dále jen ABRSM), případně u 

společných soutěţí s oblastí Střední Moravy na utkání hraná na střední Moravě delegační referent ČABR 

Střední Moravy. Rozhodčí u stolku zajišťuje pořadatel, který je zodpovědný za výkon jejich funkce. Náklady 

rozhodčích a rozhodčích u stolku hradí pořádající klub. 

 

 

1.9.2 Komisaři 

Na vyţádání STK MSKS ČBF, ABRSM nebo zúčastněných druţstev je moţno delegovat na utkání komisaře. 

Náklady na účast komisaře hradí ţadatel. 

 

 

       1.10 Hlášení utkání 
1.10.1 Pořadatel hlásí utkání nejpozději 10 dní před termínem utkání elektronicky v systému „servis“ na 

internetových stránkách http://smo.cbf.cz , odkaz „Přihlášení do systému“. 

Nedodrţení této povinnosti bude pokutováno. 

1.10.2 Povinnost hlásit utkání odpadá u klubů, které zadaly informace o začátcích a místech utkání ve 

stanoveném termínu před zahájením soutěţe a tato data jsou uvedena na internetových stránkách.  

Kluby a rozhodčí jsou povinni seznámit se s těmito údaji, které jsou uvedeny v pořadu utkání a delegaci 

rozhodčích a k těmto utkáním se bez dalšího dostavovat. Pořádající klub má právo takto stanovený začátek 

nejpozději 10 dnů před utkáním změnit při dodrţení ustanovení SŘB a tohoto Rozpisu. Změnu stanoveného 

začátku lze provést bez udání důvodu. Začátek je závazný pro obě druţstva a delegované rozhodčí. 

 

       1.11 Námitky 

Jejich podání se řídí čl. 40 SŘB. 

 

       1.12 Povinnosti druţstev a klubů 

Povinnosti druţstev a klubů se řídí ustanovením čl. 30 aţ 33 SŘB. 

 

      1.13 Titul 

Vítězové soutěţí ve všech kategoriích získávají titul Přeborník Moravskoslezského kraje. 

 

 

 

http://smo.cbf.cz/
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2. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

 

       2.1 Soupisky 

Soupisky se vytvářejí v systému na internetových stránkách http://smo.cbf.cz odkaz „Přihlášení do systému“ v 

elektronické podobě. Po schválení soupisky řídícím orgánem si klub soupisku vytiskne a předkládá ji před 

zápasem ke kontrole rozhodčím.  

Změny na soupiskách vytvořených elektronicky lze provádět v průběhu soutěţního období kdykoliv, vţdy však 

při dodrţení platných ustanovení o přeřazování. Změny na soupiskách ve smyslu přestupu a hostování jsou 

moţné jen do 28.2.2012. 

Postup je obdobný jako u vytváření soupisky. 

Kód soupisky (klíč k soupisce), která byla k utkání předloţena, zapíše rozhodčí do zápisu o utkání vedle názvu 

druţstva (nad kolonkami „chyby druţstva“).  

Není-li hráč uveden na soupisce druţstva nebo má-li rozhodčí jakékoliv pochybnosti, postupuje dle SŘB. Za 

správnost všech údajů na soupisce odpovídá klub. 

 

 

2.2 Poplatky do soutěţí 

 

2.2.1 Členský příspěvek ČBF 

V soutěţích MSKS ČBF jsou v sezóně 2011/2012 stanoveny podle čl. 4, odst. 2, písm. d) Stanov ČBF členské 

příspěvky formou vkladu do soutěţe ve výši: 

- 2.000,- Kč za kaţdé druţstvo dospělých v OP a SOP 

- 1.000,- Kč za kaţdé druţstvo muţů U20, juniorů U18, kadetů U16, starších a mladších dorostenek v OP 

-    600,- Kč za kaţdé druţstvo ţactva a miniţactva v OP 

Členský příspěvek zaplatí oddíl současně s přihláškou do soutěţe na účet číslo 203285931/0600 buď sloţenkou 

nebo převodním příkazem nebo v hotovosti na sekretariátu Moravskoslezského krajského sdruţení ČSTV 

v Ostravě na Vítkovické ulici č. 3083/1 (pokladní hodiny jsou v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 8.00 do 11.00 a 

12.00 do 16.30) a s přihláškou pošle kopii dokladu o zaplacení příspěvku. Nezaplacení členského příspěvku 

nebo nepředloţení dokladu o jeho zaplacení je důvodem k nepotvrzení soupisky druţstvu. 

V případě převedení druţstva do soutěţe řízené HK ČBF Střední Moravy provedou řídící orgány převod 

příspěvku pořadateli soutěţe. 

 

2.2.2 Návratný zúčtovatelný vklad 

Klub je povinen uhradit návratný zúčtovatelná vklad ve výši 1000,- Kč za první přihlášené druţstvo a 200,- Kč 

za kaţdé další přihlášené druţstvo.Vklad je nutno uhradit současně s členským příspěvkem na výše uvedený 

účet. Zůstatek vkladu z minulého soutěţního období se převádí do následujícího období a o jeho výši se sniţuje 

vklad pro následující období. 

 

 

       2.3 Začátky utkání 

Pořadatelé utkání jsou povinni při stanovování začátků utkání respektovat ustanovení čl. 25 SŘB. V případě 

pochybností o splnění podmínek uvedených v odst. 1 a 2 čl. 25 SŘB je pořádající klub povinen na vyzvání 

soupeře neprodleně oznámit hostujícímu druţstvu i řídícímu orgánu spojení veřejným dopravním prostředkem, 

které odpovídá SŘB. 

 

2.4 Zápis o utkání 

Pouţívá se česká verze schváleného mezinárodního zápisu o utkání basketbalu (formát A4) a zápisy pro 

minibasketbal, odpovídající platným Pravidlům basketbalu a minibasketbalu.  

Pořadatel je povinen vyplnit všechny rubriky záhlaví zápisu včetně označení soutěţe, kategorie, skupiny a čísla 

utkání. 

Originál zápisu zašle pořadatel nejbliţší pracovní den po utkání STK MSKS ČBF na adresu MSKS ČBF, P.O. 

BOX 100, Ostrava, PSČ 709 00.  

http://smo.cbf.cz/
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Tiskopisy zápisů utkání lze objednat na adrese: Obchodní sluţby, MUDr Marta Jakobová, Erbenova 664, 738 

01 Frýdek-Místek (tel. 558 435 037) 

 

       2.5 Vedení druţstva kvalifikovaným trenérem 

V souladu s Trenérským řádem ČBF a s podmínkami pro zařazení druţstev do soutěţe musí být kaţdé druţstvo 

v sezóně 2011/12 vedeno kvalifikovaným trenérem. Licenci předkládá trenér ke kontrole rozhodčím před 

zahájením utkání. 

Nemůţe-li se trenér, který jinak druţstvo vede, dostavit k utkání, můţe ho ve funkci zastoupit jiný drţitel platné 

trenérské licence, či kterákoliv jiná zletilá osoba (viz čl. 9, odst. 2 SŘB). Tuto skutečnost poznamenají rozhodčí 

do zápisu o utkání. Trenér můţe být při vedení utkání v šesti utkáních nebo dvojutkáních zastupován bez udání 

důvodu a bez postihu. Za kaţdou další neodůvodněnou neúčast trenéra při vedení utkání můţe být druţstvu 

vyměřena pořádková pokuta 500,- Kč u dospělých a 300,- Kč u mládeţe. 

Není-li při zahájení utkání mládeţe zajištěno vedení druţstva trenérem nebo jinou zletilou osobou, utkání se 

neuskuteční. 

Nemůţe-li trenér pokračovat v průběhu utkání dospělých ve vedení druţstva a není-li přítomen asistent trenéra, 

jedná jako trenér kapitán druţstva. 

Pokud v soutěţi ţactva či miniţactva musí trenér pro dvě technické chyby, tři technické chyby náhradníků nebo 

doprovázejících osob či vyloučení opustit lavičku a druţstvo nemá ţádnou další zletilou osobu, která by je 

vedla, rozhodčí utkání ukončí a důvody uvedou do zápisu. 

 

2.6 Změna organizačního pracovníka 

V případě změny organizačního pracovníka klubu nebo jeho adresy je povinností klubu oznámit tuto změnu 

řídícímu orgánu soutěţe a všem druţstvům příslušné skupiny soutěţe. 

 

2.7 Předehrávání utkání ve všední den a přeloţení utkání 

Předehrání utkání před stanoveným termínem nevyţaduje souhlas řídícího orgánu a je věcí písemné dohody 

obou soupeřů zaslané na adresu řídícího orgánu a delegačního pracovníka. Poplatek se neplatí při předehrání 

utkání před stanoveným termínem při splnění čl.1.10. tohoto rozpisu.  
 

Přeloţení utkání na jiný termín oproti rozpisu schvaluje řídící orgán soutěţe na základě písemné ţádosti klubu, 

nejlépe jiţ doloţené písemným souhlasem soupeře. 

Ţádost s uvedením návrhu náhradního termínu musí být odeslána nejpozději 3 týdny před plánovaným 

termínem utkání. Kopie ţádosti musí být odeslána soupeři a oběma rozhodčím. Ţádost, která nebude obsahovat 

předepsané náleţitosti, nebude vůbec projednávána. Toto přeloţení je zpoplatněno částkou 100,- Kč za kaţdé 

utkání či dvojutkání mládeţe. 

Pokud bude přeloţení utkání způsobeno z důvodu hygienickou stanicí vyhlášené epidemie, nebude poplatek za 

přeloţení utkání vyţadován. 

V případě, ţe druţstvo, které ţádá o odloţení utkání, nemůţe prokázat, ţe informovalo včas (nejméně 24 hodin 

před začátkem utkání) soupeře nebo rozhodčí a ti se k utkání dostaví, je klub, který zavinil nesehrání utkání, 

povinen uhradit soupeři nebo rozhodčím prokazatelné náklady a u rozhodčích navíc 50% odměny. 

Pokud mají druţstva k přeloţení námitky, musí je sdělit řídícímu orgánu nejpozději do 3 dnů od obdrţení 

ţádosti o přeloţení, k později zaslaným námitkám se nepřihlíţí. 

Z důvodů předem známých (státní svátky, školní prázdniny, lyţařské kurzy, školy v přírodě, apod.) je moţno 

poţádat pouze o předehrání utkání, nikoliv o odloţení. Odloţení přichází v úvahu pouze v případě nepředvídané 

události, jako jsou ţivelní katastrofa, hromadné onemocnění v druţstvu, apod. V případě ţádosti o odloţení 

z důvodu hromadného onemocnění v druţstvu je nutno doloţit lékařské potvrzení od příslušného oprávněného 

lékaře pro tolik hráčů, ţe dle soupisky není moţno pro dané utkání sestavit druţstvo s předepsaným minimálním 

počtem hráčů. V případě jiné nepředvídané události je nutno doloţit potvrzení příslušného orgánu. 

Přeloţit utkání bez vědomí a souhlasu řídícího orgánu nelze. Případné odehrání utkání mimo hlášený 

termín se pokutuje částkou 300,- Kč za kaţdé utkání či dvojutkání mládeţe. 

Povinnosti klubů při nesehrání utkání v e stanoveném termínu: 

- klub, který nezpůsobil nesehrání utkání, k němuţ se soupeř omluvil, je povinen do 3 pracovních dnů po 

termínu utkání předloţit soupeři a v kopii STK MSKS ČBF 3 náhradní termíny, v nichţ je ochoten utkání 

odehrát 
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- klub, který nesehrání utkání způsobil, je povinen do 3 pracovních dnů po obdrţení návrhu náhradních 

termínů oznámit soupeři a v kopii STK, ve kterém z nabídnutých termínů utkání sehraje, případně zdůvodnit 

nemoţnost akceptování navrţených termínů 

- v případě neshody klubů rozhodne o náhradním termínu STK 

- dohodnutý či stanovený termín je pro oba soupeře závazný a pořadatel pošle v souladu se SŘB hlášenku 

Veškerá odloţená utkání musí být sehrána nejpozději do posledního termínu dané soutěţe. 

 

 

2.8 Hlášení výsledků utkání 

Pořadatel kteréhokoliv mistrovského či pohárového utkání či turnaje je povinen v neděli, nejpozději však do 

pondělí 12.00 hodin po týdnu, v němţ se utkání hrálo, zadat výsledky všech odehraných utkání. Na 

internetových stránkách http://smo.cbf.cz  odkaz PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU/soutěţe/vybrat soutěţ/fáze 

soutěţe/výsledky/vybrat utkání/ uvést výsledek 

 

2.9 Pokuty 

Pokuty a další platby do výše 500,- Kč včetně budou klubu automaticky odečteny z návratného zúčtovatelného 

vkladu (budou uvedeny v zápisu STK a nebude na ně vystaven platební výměr). Po vyčerpání vkladu obdrţí 

klub platební výměr na obnovení vkladu. 

Pokuty a poplatky vyšší neţ 500,- Kč je klub povinen uhradit do 8 dnů od doručení platebního výměru.  

Potvrzení o zaplacení pokuty nad 500,- Kč je klub povinen buď zaslat na adresu řídícího orgánu soutěţe, který 

platební výměr vystavil nebo dle čl. 32/2 SŘB předloţit rozhodčím nejbliţšího utkání, kteří provedou o 

zaplacení záznam do zápisu o utkání. 

Nedodrţení stanovených lhůt má za následek automaticky okamţité zastavení činnosti celého klubu ve všech 

soutěţích ČBF. 

 

       2.10 Lékařské prohlídky 

Povinností klubu, jehoţ druţstva startují v soutěţích, je zabezpečit pravidelnou zdravotní prohlídku hráčů a 

hráček ne starší jednoho roku a vést o ní záznam. Splnění této povinnosti potvrzuje klub na soupisce a platí pro 

všechny hráče v dané soutěţi včetně dodatečně dopsaných. 

Doporučuje se, aby hráči měli při utkání k dispozici průkaz zdravotní pojišťovny. 

 

       2.11 Start zahraničních hráčů 

V soutěţích řízených MSKS ČBF mohou v druţstvu v jednom utkání startovat maximálně dva zahraniční hráči, 

občané Slovenské republiky se nepovaţují za zahraniční hráče.  

Výjimku z tohoto ustanovení můţe schválit výbor MSKS ČBF. 

 

       2.12 Postup při náhradním měření 14 a 24 vteřin 

Při náhradním měření 14 a 24 vteřin je povoleno pouţívat ručně obsluhované stopky, přičemţ měřič 24 vteřin je 

povinen hlásit 15. a 20. vteřinu a měřič 14 vteřin je povinen hlásit 5. a 10. vteřinu.V případě, ţe dojde 

k přerušení hry a nenabíhá nových 14 nebo 24 vteřin, je měřič povinen oznámit, kolik vteřin je odehráno, 

respektive kolik času zbývá do uplynutí 14 nebo 24 vteřin. 

 

 

        2.13 Technické a diskvalifikující chyby    

 

 2.13.1 Zaznamenávání udělených technických a diskvalifikujících chyb 

Rozhodčí jsou povinni po skončení utkání provést do zápisu záznam o všech udělených technických a 

diskvalifikujících chybách včetně důvodu, proč byly chyby uděleny, v případě diskvalifikujících chyb musí 

rozhodčí uvést, zda vyloučení je dostatečným trestem či zda ţádá o potrestání dle disciplinárního řádu 

basketbalu. Je-li hráč, trenér či funkcionář vyloučen ze hry s ţádostí rozhodčího o potrestání, mají tyto osoby do 

rozhodnutí disciplinárního orgánu automaticky zastavenou činnost. 

2.13.2 Postih za větší počet technických a diskvalifikujících chyb 

Pokud druţstvo obdrţí v průběhu sezóny šest technických chyb za nesportovní chování a diskvalifikujících 

chyb, bude mu udělena pořádková pokuta ve výši 500,- Kč. Za kaţdou další chybu se pokuta zvyšuje o 50,- Kč. 
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2.14 Odměny rozhodčích a komisařů a výplata náleţitostí 

 

2.14.1 Odměny rozhodčích a komisařů 

Rozhodčím náleţí za výkon funkce rozhodčího tato odměna: 

 

Soutěţ:                             rozhodčí                                

OP muţů                       400,-   

SOP muţů                               300,-         

OP ţen                       300,-                                       

OP kadetů U17                         200,-                                      

OP st. a ml.ţákyň (U15+U14) 150,-            

OP st. a ml.miniţactva (U13+U12) 140,-                           

OP nml.miniţactva (U11)                100,-                                                                      

 

 za řízení kaţdého utkání náleţí rozhodčímu odměna v plné stanovené výši bez ohledu na počet utkání v 

jednom kalendářním dni 

 v případě, ţe utkání rozhoduje pouze jeden rozhodčí, má nárok na vyplacení 50% odměny navíc za kaţdé 

utkání 

 odměna za přátelské utkání je v kompetenci pořadatele utkání či turnaje 

 

2.14.2 Výplata náleţitostí rozhodčích a komisařů 

Pořadatel vyplácí rozhodčím odměnu dle čl. 2.14.1, stravné, cestovné a nocleţné. 

Stravné je stanoveno v souladu se zákonem č. 119/92 Sb ve znění pozdějších změn a doplňků ve výši na spodní 

hranici stanoveného rozpětí. V době vydání rozpisu stravné činí :   63,- Kč, trvá-li cesta 5 – 12 hodin 

                                                                                                      95,- Kč, trvá-li cesta 12 – 18 hodin 

                                                                                                       149,- Kč, trvá-li cesta nad 18 hodin  

Cestovní náhrady jsou hrazeny podle následujících zásad: 

            a) zásadně jsou hrazeny prokázané náklady za pouţití veřejného dopravního prostředku podle obecně 

   platných předpisů. Vlaky EC s místenkou ve druhé třídě a jízdné vlakem I. třídy lze uţívat jen při 

vzdálenosti nad 200 km v jednom směru. K vyúčtování je nutno předloţit cestovní doklad. 

b) v případech, kdy se rozhodčí rozhodne pouţít k cestě do místa utkání vlastní dopravní prostředek, 

    přísluší mu náhrada 3,50 Kč za ujetý kilometr. Jsou-li k utkání delegováni rozhodčí ze stejného místa 

    nebo míst leţících nácestně do místa utkání, jsou povinni pouţít společně vozidlo jednoho z nich. V 

    takovém případě řidiči vozidla přísluší za tu část cesty, která je pro oba rozhodčí společná, náhrada ve  

    výší 4,- Kč/km. Za místa leţící nácestně se povaţují takové případy, kdy pouţití společného vozidla  

    oběma rozhodčími je pro plátce výhodnější neţ náhrada za 2 auta. V případě pouţití vlastního vozidla  

                 v místě bydliště přísluší rozhodčímu vţdy náhrada ve výši platného tarifu MHD. 

c) v případě sporu o vzdálenosti místa bydliště rozhodčího a místa konání je rozhodující vzdálenost 

    uváděná jako nejrychlejší v plánovači tras na www.mapy.cz. 

 

2.14.3 Zdaňování odměn rozhodčích a komisařů 

Odměny a náhrady rozhodčích a komisařů nejsou plátcem zdaňovány. 

 

2.15 Hodnocení rozhodčích 

 

Hodnocení rozhodčích provádějí domácí i hosté u všech utkání s výjimkou OP nejmladších miniţáků a 

nejmladších miniţákyň. Hodnocení se provede tak, ţe rozhodčí jsou hodnoceni známkou 1 aţ 4 (1 – 

výborný, 2 – dobrý bez problémů, 3 – s častějšími neúmyslnými chybami, nestačí na vypjaté zápasy, 4 – 

nestačí na řízení utkání této a vyšší kategorie) s moţností vyuţití půlbodu (1,5- 2,5 – 3,5) jednotlivě za 

kaţdý zápas. 

Hodnocení odešle druţstvo nejpozději první pracovní den po odehrání utkání elektronickou poštou na 

formuláři umístěném na http:// smo.cbf.cz – odkaz „Přihlášení do systému“/soutěţe/vybrat soutěţ/fáze 

soutěţe/ rozhodčí/vybrat utkání/ uvést hodnocení. 

 

 

http://www.mapy.cz/
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      2.16 Vetování rozhodčích 

 

2.16.1 Klub můţe v přihlášce před zahájením soutěţí uplatnit veto na max. tři rozhodčí. Takto vetovaní 

rozhodčí nebudou po celou sezónu 2011/12 delegováni k řízení utkání všech druţstev klubu, pokud klub 

veto nezruší buď písemně, nebo elektronickou poštou. Pokud klub nevyčerpá veto tří rozhodčích před 

zahájením soutěţí, můţe je uplatnit do 23.12.2011 na utkání hraná v období od 1.1.2012 do skončení 

soutěţí. Změna vetovaných rozhodčích v průběhu soutěţního ročníku není přípustná. 

 

2.16.2 Ve všech soutěţích lze po provedení delegací rozhodčích poţádat o změnu delegace na libovolné 

utkání. Ţádosti bude vyhověno, bude-li doručena doporučenou nebo elektronickou poštou na adresu 

delegačního referenta nejpozději 10 dní před termínem utkání a na základě úhrady správního poplatku, který 

činí za výměnu jednoho rozhodčího v jednom hracím termínu 200,- Kč. Kopie dokladu o zaplacení poplatku 

musí být přiloţena k ţádosti o změnu delegace. 

 

 

       2.17 Platby na účet  MSKS ČBF 

Platby na účet MSKS ČBF se provádějí buď sloţenkou  nebo bankovním převodem na účet 203285931/0600. 

V rubrice variabilní symbol se označí podle níţe uvedené tabulky druh platby: 

Variabilní symbol druh platby 

03xxxx01 pokuta za nedodrţení řádů 

03xxxx02 členský příspěvek, startovné, návratný zúčtovatelný vklad 

03xxxx03  licenční poplatek 

03xxxx04 poplatek za disciplinární řízení 

03xxxx05 poplatek za školení trenérů 

03xxxx06 poplatek za námitkové a odvolací řízení 

03xxxx07 ostatní platby (přeloţení utkání) 

3 kód basketbalu 

xxxx číslo klubu dle evidence ČBF 

01 aţ 07 druh platby 

Platby je moţno rovněţ provádět osobně v pokladně Moravskoslezského krajského sdruţení ČSTV v Ostravě na 

Vítkovické ulici č. 3083/1, a to v úterý, ve středu a ve čtvrtek vţdy od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 16.30 hodin 

(středa do 15.00). 

 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

3.1 Nedílné součásti rozpisu 

Součástí rozpisu jsou: 

- rozpis mistrovských soutěţí 

- postupový a sestupový klíč 

- termínová listina  

- adresář organizačních pracovníků klubů 

- adresář rozhodčích 

- adresář funkcionářů MSKS ČBF 

Tyto součásti jsou přístupné jednak na http://smo.cbf.cz/ odkazy. 

 

3.2 Změny, doplňky a výklad Rozpisu 

Řídící orgán si vyhrazuje právo změn a doplňků, které všem klubům včas oznámí. 

Výklad Rozpisu soutěţí včetně jeho příloh a dodatků přísluší řídícímu orgánu, tj. MSKS ČBF a jeho STK. 

 

 

 

 

 

http://smo.cbf.cz/
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POSTUPOVÝ A SESTUPOVÝ KLÍČ 

v soutěţích řízených MSKS ČBF 
 

Muţi – postup - sestup 

            vítěz OP muţů postupuje přímo do II. Ligy. 

            Postup do OP a sestup z OP je v kompetenci STK MSKS ČBF s přihlédnutím k umístění druţstev 

uplynulé sezóny.  

 

Ţeny - postup 

vítěz OP postupuje do kvalifikace o II. ligu 

Společná ustanovení pro druţstva dospělých 

Druţstva, která si svým umístěním vybojují právo startu ve vyšší soutěţi, jsou povinna sdělit řídícímu orgánu, 

zda na postup reflektují, a to nejpozději do 10 dnů po ukončení soutěţe. 

 

Junioři, kadeti, starší a mladší dorostenky 

V kategoriích juniorů, kadetů, starších a mladších dorostenek uspořádá STK ČBF v květnu a červnu 2012 

celostátní kvalifikaci za účasti všech přihlášených druţstev, jichţ se mohou zúčastnit hráči a hráčky věkových 

kategorií platných pro sezónu 2012/13 

              

Starší miniţactvo 

Vítězové OP staršího miniţactva postupují do předkola M-ČR staršího miniţactva, u chlapců postupuje rovněţ 

druţstvo na 2.místě. 

 

 

 

RNDr.Petr Šubert                                                                                                            Kamil Havrlant 

předseda MSKS ČBF                                                                                                      předseda STK MSKS ČBF 
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Termínová listina MSKS ČBF 2011-2012      

Termín 

O
P

 m
u

ţi
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O
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u
ţi
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1
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9
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) 
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) 
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1

4
+
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1

5
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ta
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1
3

 (
1
9

9
9
) 

D
ěv

ča
ta

 U
1
2

 (
2
0

0
0
) 

D
ěv

ča
ta

 U
1
1

 (
2
0

0
1
) 

17.-18.9.2011         1       1 1   

24.-25.9.2011 1 1 1 1     1   2     

1.-2.10.2011 2 2     2 1   1 3 2   

8.-9.10.2011     2 2   2 2     3 1 

15.-16.10.2011 3 3     3 3   2 4     

22.-23.10.2011 4 4 3 3         5 4   

29.-30.10.2011         4 4 3 3 6   2 

5.-6.11.2011 5 5 4 4   5       5   

12.-13.11.2011 6       5   4 4 7 6   

19.-20.11.2011   6 5 5   6         3 

26.-27.11.2011 7 7     6 7   5 8 7   

3.-4.12.2011 8   6 6     5     8   

10.-11.12.2011   8     7 8   6 9   4 

17.-18.12.2011 9 9 7 7   9 6     9   

7.-8.1.2012 10       8     7 10 10   

14.-15.1.2012   10 8 8   10         5 

21.-22.1.2012 11       9   7 8 11 11   

28.-29.1.2012 12 11 9 9   11     12 12   

4.-5.2.2012   12     10   8 9 13   6 

11.-12.2.2012 13   10 10   12       13   

18.-19.2.2012 14 13     11     10 14 14   

25.-26.2.2012     11 11   13 9       7 

3.-4.3.2012 15 14     12     11 15 15   

10.-11.3.2012 16   12 12   14 10     16   

17.-18.3.2012   15     13 15   12 16   8 

24.-25.3.2012 17 16 13 13           17   

31.3.-1.4.2012 18   14   14 16 11 13 17 18 9 

7.-8.4.2012 Velik.                     

14.-15.4.2012 1/8 17 15 14   17 12     19   

21.-22.4.2012     16         14 18   10 

28.-29.4.2012 1/4 18       18       20   

5.-6.5.2012     17                 

12.-13.5.2012 1/2 1/2 18                 
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Adresář organizačních pracovníků klubů MSKS ČBF 
 

Číslo Název klubu Organizační pracovník klubu Email org.prac.klubu 

1 TJ ŢD Bohumín 

Jaroslav Vařák, 9.května , Bohumín , tel.739 167 

803 j.ziembinski@seznam.cz  

2 

TJ Slavoj Český 

Těšín 

Ing.Tomáš Fukala, Sokolovská 17, Č.Těšín, 

tel.724 580 379 t.fukala@seznam.cz  

3 

TJ MEZ Frenštát pod 

Radhoštěm 

Ing.Rostislav Teršl, Střelniční 735, Frenštát p/R, 

744 01, tel.728 603 999 rostatersl@seznam.cz  

4 BK Frýdek-Místek 

Ing.Petr Olka, Dr.M.Tyrše 3106, Fr.Místek, 

tel.603 436 864 petr.olka@seznam.cz  

5 BK Havířov 

Iveta Rašková, Horní Bludovice 529, tel.604 638 

768 iveta.raskova@seznam.cz  

6 RESTART Havířov 

Marian Kriţan, Majakovského 22/884, Havířov, 

tel.723 266 275 mk.marian@seznam.cz  

    

7 BC Slavia Havířov  

Václav Sýkora, Soběšovice 205, Soběšovice, 

tel.736 153 050 vasek.syki@seznam.cz  

8 TJ Start Havířov 

Mgr.Petr Choma, Na Nábřeţí 19, Havířov-město 

, tel.731 475 329 startha@volny.cz  

9 BO TJ Hlučín 

Tomáš Berdunka, Opavská 14, Hlučín, tel.774 

131 721 tpob@seznam.cz  

10 TJ Sigma Hranice 

Jiří Horký, Struhlovsko 1401, Hranice, PSČ 753 

01 , tel.723 843 030 baskethranice@seznam.cz  

11 Panter Javorník 

Igor Dubovan, Fučíkova 257, Javorník , PSČ 790 

70, tel.732 527 822 dubovan@tiscali.cz 

12 TJ Sokol Karviná 

Ing.Martina Šupolová, Bţezova 520, Karviná-

Ráj, tel.773 934 591 martina.supolova@seznam.cz 

13 TJ Lokomotiva Krnov 

Mgr.Petr Opršal, Albrechtická 41A, Krnov, 

tel.776 795 347 petr.oprsal@seznam.cz  

14 TJ MEZ Mohelnice  

Pavel Miketa, Kosmonautů 12, Mohelnice , PSČ 

789 85 , tel.775 445 941 pavel.miketa@seznam.cz  

15 BK Nový Jičín 

Kateřina Ballerová, Novosady 10, N.Jičín, 

tel.732 814 736 katerina.ballerova@basketnj.cz 

16 SK UP Olomouc  

MUDr.Jarmila Kohoutová, U Stavu 5, Olomouc 

779 00, tel.724 179 835 basketol@email.cz 

17 Basket Opava 2010 

Michal Štěrba, Lipovská 1, Opava, tel.775 468 

323 mitazs@centrum.cz 

18 HALA OPAVA a.s. 

Mgr.Dušan Štěnička, Zacpalova 24, Opava, 

tel.737 218 679 dusan.stenicka@bkopava.cz  

19 BC Orlová David Čempel, Dětmarovice 985, tel.739 640 037 david.cempel@gmail.cz 

20 Basket Ostrava 

Tomáš Martiník, Paskovská 154/110, Ostrava-

Hrabová,tel.777 267 442 martinik@basketostrava.cz 

21 

TJ Gymnázium 

Hladnov 

Michal Raška, Ţelazného 4, Ostrava-Muglinov, 

tel.724 002 003 raska.michal@centrum.cz  

22 HAKO Ostrava 

Miroslav Snopek, Na Hermaně 613, Vratimov, 

tel.737 730 076 snopekhako@seznam.cz  

23 Labrador Ostrava 

Ludvík Magnusek, Jeremenkova 19, O.-

Vítkovice, tel.777162 314 ludva.magnusek@seznam.cz  

24 BK NH Ostrava o.s. 

Mgr.Martina Dostálová, Krestova 1301/21, 

Ostrava 3, tel.776 696 975 martina.dostalova@bknhostrava.cz 

25 POSKI Ostrava 

Ing.Vladimír vaněk, L.Podeště 8, Ostrava , 708 

00 , tel.775 383 161 Vladimir@poski.com 

mailto:j.ziembinski@seznam.cz
mailto:t.fukala@seznam.cz
mailto:rostatersl@seznam.cz
mailto:petr.olka@seznam.cz
mailto:iveta.raskova@seznam.cz
mailto:mk.marian@seznam.cz
mailto:vasek.syki@seznam.cz
mailto:startha@volny.cz
mailto:tpob@seznam.cz
mailto:baskethranice@seznam.cz
mailto:dubovan@tiscali.cz
mailto:martina.supolova@seznam.cz
mailto:petr.oprsal@seznam.cz
mailto:pavel.miketa@seznam.cz
mailto:katerina.ballerova@basketnj.cz
mailto:basketol@email.cz
mailto:mitazs@centrum.cz
mailto:dusan.stenicka@bkopava.cz
mailto:david.cempel@gmail.cz
mailto:martinik@basketostrava.cz
mailto:raska.michal@centrum.cz
mailto:snopekhako@seznam.cz
mailto:ludva.magnusek@seznam.cz
mailto:martina.dostalova@bknhostrava.cz
mailto:Vladimir@poski.com
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26 SBŠ Ostrava o.s. 

Kamil Havrlant, V.Košaře 22, Ostrava 3,tel.736 

643 517 sbsostrava@seznam.cz  

27 

USK Slávie Ostravská 

univerzita 

PaeDr.Michal Skeřil, Ludvíkova 210, Petřvald, 

tel.604 2777 474 michal.skeril@osu.cz 

28 BK Snakes Ostrava 

Petr Hála, V.Jiříkovského 181/66, Ostrava 3, 

tel.736 660 430 hapsnake@volny.cz  

29 SSK Vítkovice Tomáš Kovalský, Zlepšovatelů 24, Ostrava 3, TomasKovalsky@seznam.cz 

30 

VSK VŠB TU 

Ostrava 

Ivo Černý, M.Kudeříkové 1007/8, Ostrava, 

tel.602 795 564 ivo.cerny@centrum.cz  

31 TBS Přerov 

Ivan Fašánek, Tyršova 15/10, Přerov II-

Předmostí, tel.723 603 388 ivan.fasanek@seznam.cz  

32 BK Příbor 

Jiří Slaný, Místecká 39, 742 58 Příbor, tel.606 

765 222 slany.jiri@tiscali.cz 

33 

TJ Roţnov pod 

Radhoštěm 

Bc.Patrik Martinkovič, 1.máje 1354, Rořnov p/R, 

tel.724 332 921 martinkp@seznam.cz  

34 TJ TŢ Třinec 

Anastasis Pomakis, Komenského 390, Třinec, 

739 61, tel.723 014 710 pomakis@seznam.cz  

35 

SBK Valašské 

Meziříčí  

Hana Bystroňová, Havlíčkova 1175, V.Meziříčí, 

PSČ 757 01 , tel.728 046 059 HanaBystronova@seznam.cz 

36 ¨TJ Zbrojovka Vsetín 

Petr Vašička, Okruţní 410, Vsetín, PSČ 755 01 , 

tel.606 901 025 pvasicka@volny.cz  

 

 

Adresář rozhodčích MSKS ČBF pro sezónu 2011/2012 
 

Třída Seznam rozhodčích město telefon mail 

1 Baďura Ota  Opava 739 465 227 ota.badura@seznam.cz  

3 Bala Tomáš Frýdek-Místek 775 677 288 bala.tomas@seznam.cz  

3 Balová Kateřina Frýdek-Místek 775 666 346 katerinaBalova@seznam.cz  

3 Bartošová Zuzana Příbor 731 724 316 zuzik.bartos@seznam.cz  

3 Bobocký Jan Opava 605 789 696 jbobocky@gmail.com 

2 Cikánek Ondřej  Krnov 608 912 123 Ondra.Cikanek@email.cz  

1 Čarnecký Martin Krnov 604 291 012 Carda.Martin@post.cz  

1 Dombrovský Filip Ostrava 731 109 523 pajtas008@seznam.cz  

3 Drtilová Michaela Příbor 731 321 082 misa.drtil@seznam.cz 

1 Dvorský Petr Kopřivnice 732 681 791 petr.dvorsky@seznam.cz  

1 Ing.Giecek Adam Ostrava 737 253 136 A.Giecek@email.cz  

3 Holeš Daniel Ostrava 736 640 165 daniel.holes@seznam.cz  

1 Ing.Holubek Tomáš Ostrava 608 336 129 tholubek@seznam.cz  

3 Jozek Pavel  Ostrava 724 321 541 jozekpaja@seznam.cz  

3 Jozková Zuzana Ostrava 721 171 505 zuzkajozkova@seznam.cz  

1 Janovský Martin Krnov 721 970 826 janovsky.martin@seznam.cz  

3 Juchelka Štěpán Ostrava 734 547 449 stepan.juchelka@seznam.cz  

2 Jurda Aleš  Ostrava 723 177 943 ales.jurda@centrum.cz  

3 Karabínová Natálie Ostrava 721 388 502 natalie.karabinova@seznam.cz  

3 Karaffová Nikol Frýdek-Místek 605 747 074 Nikii18@seznam.cz  

mailto:sbsostrava@seznam.cz
mailto:michal.skeril@osu.cz
mailto:hapsnake@volny.cz
mailto:TomasKovalsky@seznam.cz
mailto:ivo.cerny@centrum.cz
mailto:ivan.fasanek@seznam.cz
mailto:ivan.fasanek@seznam.cz
mailto:ivan.fasanek@seznam.cz
mailto:slany.jiri@tiscali.cz
mailto:martinkp@seznam.cz
mailto:pomakis@seznam.cz
mailto:HanaBystronova@seznam.cz
mailto:pvasicka@volny.cz
mailto:ota.badura@seznam.cz
mailto:bala.tomas@seznam.cz
mailto:katerinaBalova@seznam.cz
mailto:zuzik.bartos@seznam.cz
mailto:jbobocky@gmail.com
mailto:Ondra.Cikanek@email.cz
mailto:Carda.Martin@post.cz
mailto:pajtas008@seznam.cz
mailto:misa.drtil@seznam.cz
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:petr%2Edvorsky%40seznam%2Ecz
mailto:A.Giecek@email.cz
mailto:daniel.holes@seznam.cz
mailto:tholubek@seznam.cz
mailto:jozekpaja@seznam.cz
mailto:zuzkajozkova@seznam.cz
mailto:janovsky.martin@seznam.cz
mailto:stepan.juchelka@seznam.cz
mailto:ales.jurda@centrum.cz
mailto:natalie.karabinova@seznam.cz
mailto:Nikii18@seznam.cz
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1 Ing.Kašparová Renáta Ostrava 724 345 053 renata.kasparova@tiscali.cz  

3 Kateřiňák Lukáš Kopřivnice 737 375 636 luki.k@email.cz  

2 Kateřiňák Jaroslav  Kopřivnice 732 666 363 j.katerinak@ktknet.cz 

2 Kavka Radim  Frýdek-Místek 775 658 112 radimkavka@seznam.cz  

2 Kocurek Ondřej  Havířov 777 086 701 ondrejkocurek@email.cz  

1 Konvička Jan Nový Jičín 724 220 673 jan.konvicka@centrum.cz 

3 Mgr.Kopecký Martin  Ostrava 734 758 261 mates.kopec@seznam.cz  

3 Kopecký Štěpán Krnov 774 168 211 stepka.kopecky@seznam.cz  

3 Kořistka Ondřej Ostrava 731 054 901 ondrej.koristka@email.cz 

3 Kubala Adam Ostrava 723 709 428 adamkubala@seznam.cz  

2 Kubáň Martin  Příbor 732 105 878 MartinKuban@seznam.cz  

3 Kubný Martin Koběřice 736 443 913 martinkubny007@seznam.cz 

3 Kukla Ondřej Opava 736 710 742 ondrejoskuklos@seznam.cz  

1 Ing.Menšík Jan Frenštát 606 126 958 mensikj@email.cz  

1 Mikšík Milan Vsetín 731 023 973 miky62miky@seznam.cz  

3 Minarovič Tomáš Havířov 728 080 729 minarovic.tomas@seznam.cz 

3 Minarovičová Kristýna Havířov 724 070 813 minakr@seznam.cz  

3 Mokráš Marek Krnov 608 545 999 marfuska1@centrum.cz  

3 Nowický Patrik Opava 736 473 381 pnowicky@gmail.com 

1 Mgr.Opletal Petr Ostrava 608 724 054 opletal@zsjugoslavska.cz 

2 Opršal Martin  Krnov 774 614 068 martin.oprsal@seznam.cz  

3 Panák Daniel Nový Jičín 734 505 515 danielpanak@seznam.cz  

1 Pavela Mikuláš Opava 775 719 917 mikusenator@gmail.com  

3 Pavlík Michael Krnov 775 240 694 michaelpavlik@seznam.cz  

2 Pindur Vlastimil  Ostrava 603 754 526 vlastimilpindur@seznam.cz  

3 Poczatek Jan Bohumín 605 057 331 reiken@seznam.cz  

1 Polke Petr  Bohumín 776 722 006 petr.polke@seznam.cz  

2 Posker Jan  Ostrava 608 979 427 posker@narwall.cz 

3 Mgr. Pospíšil Zdeněk  Ostrava 732 254 342 zp54@seznam.cz  

3 Přidal Marek Ostrava 774 515 030 m.pridal29@gmail.com 

3 Příchodský Lukáš Ostrava 739 352 997 prichodsky.l@seznam.cz  

1 Rektořík Milan Příbor 732 120 766 re.mi@centrum.cz 

3 Rusz Ondřej Ostrava 605 155 957 ondrej.rusz@seznam.cz  

3 Říčka Martin Příbor 777 305 117 maribor.m@seznam.cz  

2 Skiba Daniel  Hlučín 732 114 506 skiba.daniel@seznam.cz  

3 Smelty Jiří Orlová 604 170 887 SMELTY@MAIL.CZ  

2 Snopek Miroslav  Vratimov 737 730 076 snopekhako@seznam.cz  

1 Ing.Stáňa Lukáš Dětmarovice 724 687 550 L.kebuco@seznam.cz  

1 Stančík Robin Ostrava 775 076 620 robinstancik@hotmail.cz  

mailto:renata.kasparova@tiscali.cz
mailto:luki.k@email.cz
mailto:j.katerinak@ktknet.cz
mailto:radimkavka@seznam.cz
mailto:ondrejkocurek@email.cz
mailto:mates.kopec@seznam.cz
mailto:stepka.kopecky@seznam.cz
mailto:ondrej.koristka@email.cz
mailto:adamkubala@seznam.cz
mailto:MartinKuban@seznam.cz
mailto:martinkubny007@seznam.cz
mailto:ondrejoskuklos@seznam.cz
mailto:mensikj@email.cz
mailto:miky62miky@seznam.cz
mailto:minarovic.tomas@seznam.cz
mailto:minakr@seznam.cz
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mailto:pnowicky@gmail.com
mailto:martin.oprsal@seznam.cz
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mailto:posker@narwall.cz
mailto:zp54@seznam.cz
mailto:m.pridal29@gmail.com
mailto:prichodsky.l@seznam.cz
mailto:ondrej.rusz@seznam.cz
mailto:maribor.m@seznam.cz
mailto:skiba.daniel@seznam.cz
mailto:SMELTY@MAIL.CZ
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mailto:robinstancik@hotmail.cz


18 

 

2 Stančíková Lucie Ostrava 603 200 059 luciestancikova@seznam.cz  

3 Stuchlý Marek Ostrava 732 498 811 marekstuchly@seznam.cz 

3 Suder Lubor  Havířov 606 715 036 sulu@centrum.cz  

2 Sýkora Václav  Soběšice 736 153 050 vasek.syki@seznam.cz  

3 Šuláková Pavlína Ostrava 608 534 181 pavlinasulakova@seznam.cz  

1 Ing. Válek Přemysl  Petřvald 602 509 501 premyslvalek@seznam.cz  

2 Válek Václav  Ostrava 605 107 589 vaclavvalek@seznam.cz  

3 Vrabec Jakub Ostrava 604 474 518 jakub.sparrow@seznam.cz 

2 Vystrk Lukáš  Opava 722 060 852 fistisk@seznam.cz  

 

 

Adresář členů výboru a sekretariátu MSKS ČBF 

 

Komise  Funkce  Příjmení a jméno Email Bydliště  PSČ Město Mobil  

Moravskoslezské 

krajské sdruţení ČBF-

výbor 

předseda RNDr.Šubert Petr petr@subert.info  

Nám. 

Antonie 

Bejdové 

1789/3 

70800 
Ostrava - 

Poruba 
603288658 

Moravskoslezské 

krajské sdruţení ČBF-

výbor 

sekretář Ing.Štěpánek Radim basketsm@seznam.cz  

Přemyslovců 

3 
70900  

OSTRAVA-

Mar.Hory  
733553177  

Moravskoslezské 

krajské sdruţení ČBF-

výbor  

 předseda 

STK 
Havrlant Kamil  sbsostrava@seznam.cz  

Václava 

Košaře 22  
70030  

OSTRAVA-

Dubina 
736643517 

Moravskoslezské 

krajské sdruţení ČBF-

výbor 

předseda 

TMK  
MUDr.Růţička Tomáš  t.ruzicka@email.cz  

Třanovského 

382 
73801  

FRÝDEK-

MÍSTEK  
728073360  

Dozorčí rada MSKS 

ČBF  

 předseda 

DRO  
Ing.Kohout Karel  

 

Jaselská 

1159  
70800  

OSTRAVA-

Poruba  
605403786 

Moravskoslezské 

krajské sdruţení ČBF-

výbor  

 předseda 

DK 
Ing.Broda Jan  

jan.broda@kr-

moravskoslezsky.cz  

Zelená 

3065/24  
70200  Ostrava  608638452 

Moravskoslezské 

krajské sdruţení ČBF-

výbor  

 předseda 

ABRSM  
Mgr.Opletal Petr  opletal@zsjugoslavska.cz  Fr.Lýska 4 70030 

Ostrava-

Bělský Les 
608724054 

Moravskoslezské 

krajské sdruţení ČBF-

výbor  

 hospodář  Ing.Stehlík Jan  stehlikhladnov@seznam.cz  Nádraţní 82 70200  OSTRAVA  603217426  

Asociace 

basketbalových 

rozhodčích Severní 

Moravy  

 delegační 

referent  
Ing.Holubek Tomáš  tholubek@seznam.cz  Gorkého 5  70200  OSTRAVA  608336129  
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