V Y H L Á Š E N Í mistrovských soutěží v basketbalu
vypsaných oblastním výborem ČBF - OSM

pro sezónu 2019-2020
Článek Ia - Vyhlášené soutěže
Sportovně technická komise ČBF - Oblast Severní Morava vyhlašuje z pověření výboru pro
sezónu 2019/2020 tyto mistrovské soutěže:
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 – počet družstev bude upraven dle
postupových a sestupových kritérií na maximálně 12 účastníků
3. NADREGIONÁLNÍ LIGA JUNIORŮ U19
startují hráči roč. 2001 a mladší
Vyhlašuje ČBF (zvláštní přihláška)
Členský příspěvek se posílá na oblast ve výši 2 000 Kč
4. NADREGIONÁLNÍ LIGA KADETŮ U17
startují hráči roč. 2003 a mladší
Vyhlašuje ČBF (zvláštní přihláška)
Členský příspěvek se posílá na oblast ve výši 2 000 Kč
5. NADREGIONÁLNÍ LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ U15
startují hráči roč. 2005 a mladší
Vyhlašuje ČBF (zvláštní přihláška)
Členský příspěvek se posílá na oblast ve výši 1 000 Kč
6. SMÍŠENÝ PŘEBOR MLADŠÍHO ŽACTVA U14
startují hráči a hráčky roč. 2006 a mladší
7. OBLASTNÍ PŘEBOR STARŠÍCH MINIŽÁKŮ U13
startují hráči roč. 2007 a mladší
8. KVALIFIKACE O POSTUP NA NÁRODNÍ FINÁLE U13
startují hráči roč. 2007 a mladší
9. OBLASTNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ U12
startují hráči roč. 2008 a mladší
10. KVALIFIKACE O POSTUP NA NÁRODNÍ FINÁLE U12
startují hráči roč. 2008 a mladší
11. OBLASTNÍ PŘEBOR NEJMLADŠÍCH MINIŽÁKŮ U11
startují hráči roč. 2009 a mladší
12. KVALIFIKACE O POSTUP NA NÁRODNÍ FINÁLE U11
startují hráči roč. 2009 a mladší
13. OBLASTNÍ PŘEBOR NEJMLADŠÍCH MINIŽÁKŮ U10
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startují hráči roč. 2010 a mladší
14. OBLASTNÍ PŘEBOR NEJMLADÍCH MINIŽÁKŮ U9
startují hráči roč. 2011 a mladší
15. SEVEROMORAVSKÁ LIGA ŽEN - právo účasti mají všechna družstva žen, která se
do soutěže přihlásí
16. NADREGIONÁLNÍ LIGA JUNIOREK U19
startují hráčky roč. 2001 a mladší
Vyhlašuje ČBF (zvláštní přihláška)
Členský příspěvek se posílá na oblast ve výši 2 000 Kč
17. NADREGIONÁLNÍ LIGA KADETEK U17
startují hráčky roč. 2003 a mladší
Vyhlašuje ČBF (zvláštní přihláška)
Členský příspěvek se posílá na oblast ve výši 2 000 Kč
18. NADREGIONÁLNÍ LIGA STARŠÍCH ŽÁKYŇ U15
startují hráčky roč. 2005 a mladší
Vyhlašuje ČBF (zvláštní přihláška)
Členský příspěvek se posílá na oblast ve výši 1000 Kč
19. OBLASTNÍ PŘEBOR STARŠÍCH MINIŽÁKYŇ U13
startují hráčky roč. 2007 a mladší
20. KVALIFIKACE O POSTUP NA NÁRODNÍ FINÁLE U13
startují hráči roč. 2007 a mladší
21. OBLASTNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH MINIŽÁKYŇ U12
startují hráčky roč. 2008 a mladší
22. KVALIFIKACE O POSTUP NA NÁRODNÍ FINÁLE U12
startují hráči roč. 2008 a mladší
23. OBLASTNÍ PŘEBOR NEJMLADŠÍCH MINIŽÁKYŇ U11
startují hráčky roč. 2009 a mladší
24. KVALIFIKACE O POSTUP NA NÁRODNÍ FINÁLE U11
startují hráči roč. 2009 a mladší
25. OBLASTNÍ PŘEBOR NEJMLADŠÍCH MINIŽÁKYŇ U10
startují hráčky roč. 2010 a mladší
26. OBLASTNÍ PŘEBOR NEJMLADŠÍCH MINIŽÁKYŇ U9
startují hráčky roč. 2011 a mladší
Článek Ib – Minižactvo
Soutěže v kategoriích minižactva U11, U12 a U13 se hrají jako nepostupové na MČR. Z toho
důvodu lze utkání odehrát oproti platným pravidlům minibasketbalu v minimálním počtu
5 hráčů (ek).
Postupové soutěže (kvalifikace) 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 přihlášku klubu + přihlášku za každé přihlašované družstvo včetně kvalifikací
U11, U12, U13 a odešlou je elektronickou poštou ve formátu PDF s razítkem podpisem
včetně dokladu o zaplacení startovného nejpozději do 10. června 2019 na email
sbsostrava@seznam.cz .
Článek III – Valná hromada, vyhlášení vítězů 2018-2019 a losování soutěží 2019-2020
se uskuteční ve čtvrtek 13. června 2019 od 16.00 hodin v budově ČSAD, Vítkovická 3083/1,
Ostrava.
Účast na losování soutěží je povinná pro jednoho fyzicky přítomného zástupce každého
klubu zařazeného do soutěží ČBF OSM nebo nadregionálních lig 2019/2020.
Nesplnění této podmínky bude trestáno pořádkovou pokutou ve výši 500 Kč.
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 členského příspěvku,
který činí 2.000 Kč za muže, 1.500,- 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 lichách 1.000 Kč. Uvedené příspěvky budou použity na
úhradu nákladů spojených s řízením soutěží.
Úhradu proveďte na účet ČBF - OSM, č. ú. 208267855/0600, v. s. = čtyřmístný (kód klubu u
ČBF) + 02.
Kopie potvrzení o zaplacení startovného je součástí přihlášky do soutěže !!!!!
(v případě nedoložení potvrzení o zaplacení nebude klub - oddíl zařazen do soutěží)

Klub musí mít vypořádány finanční náležitosti s ČBF a ČBF - OSM, tj. poplatky za přestupy,
hostování, licence, příspěvky do soutěží a uhrazené pokuty za sezónu 2018/2019. V případě,
že tomu tak nebude nejpozději k datu losování soutěží, nebude žádné z družstev klubu do
soutěží zařazeno.
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
-

minimální rozměry hřiště 26x14 m

-

elektronické zařízení na měření 24 vteřin a měření času

-

šipka na stolku časoměřičů pro alternativní proces ve velikosti podle pravidel FIBA
a viditelné označení 4 osobních chyb družstev na stolku rozhodčích

První podmínka nemusí být splněna pouze za předpokladu písemného souhlasu soupeře,
nesplnění druhé a třetí podmínky nemá vliv na odehrání utkání, ale rozhodčí tuto skutečnost
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poznamenají do zápisu a STK její nesplnění potrestá pořádkovou pokutou ve výši 500 Kč za
jeden případ.
Článek VI – Kvalifikace
Organizací kvalifikací do mládežnických lig všech kategorií bylo výborem ČBF v Praze
pověřeno pracoviště STK ve Strakonicích (detašované pracoviště ČBF, Máchova 108, 386 01
Strakonice – Josef Opava, kategorie U17 a U19 ) a STK v Praze (ČBF, Zátopkova 100/2, 160
17 Praha 6 - Strahov – Bc. Martin Jakeš, kategorie U14 a U15).
Článek VII – 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 10. května 2019
STK ČBF - OSM
Kamil Havrlant
------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon:736 643 517; e-mail: sbsostrava@seznam.cz

Internet: http://smo.cbf.cz/
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