
Podmínky pro zařazení družstev do soutěží STK PBS v sezóně  2018/19 
 

Kluby, jejichž družstva mají být zařazena do soutěží řízených STK PBS v sezóně 2018/19 musí splňovat tyto podmínky: 

 

a) mít k dispozici tělocvičnu schválenou STK PBS pro danou soutěž (viz. příloha – Seznam schválených tělocvičen 

pro jednotlivé soutěže dospělých a mládeže) s  novým lajnováním hřiště dle Pravidel FIBA platných od 1/10 2017.  

 

b) minimální vybavení tělocvičen – každé družstvo přeboru mužů A a B a přeboru žen musí zajistit pro 

mistrovské a pohárové zápasy viditelně umístěné digitální časoměrné zařízení a viditelný digitální ukazatel měření 

24 vteřin, resp. 14 vteřin, digitální ukazatel skóre viditelný od zapisovatelského stolku a z hráčských lavic, 

družstva přeboru mužů A a B, přeboru žen, ostatních soutěží dospělých, mládeže a minižactva dále musí 

zajistit vhodné technické zařízení k signalizaci počtu chyb družstva (1-5) a signalizaci alternativního procesu držení 

míče, zapisovatelský stolek umístěný ve středu hřiště, lékárničku, pásmo o délce minimálně 10 m a pokojový 

teploměr. 

Dále se doporučuje samostatná uzamykatelná šatna pro rozhodčí a družstvo soupeře a umývárna. 

 

c) družstva přeboru A, B mužů, přeboru žen, družstva mládeže a minižákovská družstva musí mít kvalifikovaného 

trenéra s platnou licencí min. „C“. V ostatních soutěžích se to doporučuje. 

 

d) každé družstvo přeboru mužů A a přeboru žen musí přihlásit alespoň jedno družstvo mládeže stejného pohlaví 

,každé družstvo přeboru B mužů a první třídy mužů musí přihlásit alespoň jedno družstvo mládeže, které soutěž 

řádně dokončí. Družstva ozbrojených sil a vysokoškolská musí přihlásit alespoň jedno další družstvo téhož pohlaví, 

které musí soutěž řádně dokončit. Za splnění této podmínky se považuje i družstvo stejného pohlaví s klubovou 

příslušností věkové kategorie U17 a nižší, hrající dlouhodobou soutěž vypsanou výborem ČBF a  řízenou STK 

ČBF, které musí soutěž řádně dokončit. 

 

e) zajistit hospodářsky účast družstva v soutěži a její řádné dokončení. 

 

f) mít  vyrovnané pohledávky vůči všem organizačním složkám PBS 

 

g) každé družstvo dospělých  musí mít jednoho rozhodčího, který bude aktivně působit v soutěžích řízených STK PBS 

a řádně dokončí celé soutěžní období dle podmínek vydaných VV ČABR-P. Kontrola plnění této povinnosti 

bude provedena dle přihlášky rozhodčího, která je závazná. 

 

h) zabezpečit lékařské prohlídky ne starší jednoho roku u všech hráčů, kteří jsou uvedeni na soupiskách družstev 

(včetně všech přípisů) a vést o nich záznam (jméno, příjmení, RČ, výsledek lékařské prohlídky, jméno a razítko 

lékaře a datum prohlídky.  

 

i)  mít  organizačního pracovníka s aktivní e-mailovou adresou pro každodenní příjem elektronické pošty.     

 

 

 

 

Sankce při nesplnění podmínek  

 

 

ad a)     nepovolení startu v této tělocvičně  

 

ad b)     pořádková pokuta se stanovením termínu pro odstranění závad, pokud nebude závada odstraněna ve  

             stanoveném termínu – vyřazení ze seznamu schválených tělocvičen + postih dle čl.39 odst. 1e SŘB.  

 

ad c)     stanovení lhůty pro odstranění závad ,chybějící trenér, nebo  neúčast  trenéra na zápasech pořádková pokuta   

 

ad d)     pokuta – přebor mužů A Kč 7 000,--, přebor mužů B Kč 6 000,--, 1.třída mužů Kč 5 000,--  přebor žen Kč 5 000,--. 

 

ad f)      nezařazení družstva do soutěže  

 

ad g)      pořádková pokuta Kč 2 000,--  

 

ad h)      právní následky neplnění podmínky nese klub  

 

ad i)      nepřijetí přihlášky družstva    

          Ing. Petr Mondschein v.r.  

                               předseda STK PBS 

 

    

      

 

 

 

 

 


