
                              ROZPIS SOUTĚŽÍ 

           řízených STK PBS  pro sezónu 2020/2021 
 

 1.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ    

Soutěže vyhlašuje ČBF - Pražský basketbalový svaz , Hanusova 347/16,        

          140 00  Praha 4. 
 

 1.1.Řízení soutěží  

Soutěže řídí Sportovně technická komise PBS, Hanusova 347/16,     

Praha 4, 140 00.  

Kontakt pro písemný styk: ČBF-PBS, Hanusova 347/16, Praha 4,   

140 00, e-mail: info@pbasket.cz         Telefon: +420776083870    

 

 1.2.Podmínky pro zařazení družstev  

       V soutěžích startují družstva basketbalových klubů, oddílů tělovýchovných     

        jednot a dalších subjektů sdružených v ČBF (dále jen „družstva“). Všechna 

       družstva musí splňovat podmínky pro zařazení do soutěží, k čemuž se po-  

       dáním přihlášky do soutěží kluby zavázaly. 

 

 1.3.Předpis   
 Hraje se podle Pravidel basketbalu (úplné znění Pravidel  viz  

 http://www.cbf.cz/administrativa/pravidla-basketbalu.html) ,sportovně- 

 technických dokumentů uvedených v čl.10 Soutěžního řádu basketbalu   

 (dále jen SŘB) a dle ustanovení tohoto rozpisu a jeho příloh s těmito   

 odchylkami:  

-  v kategorii ml. žáků U14, ml. žákyň U14 a  minižactva může startovat  

   v každém utkání 15 hráčů, hráček  (dále jen „hráč“) 

        -  střídání v kategorii ml. žáků U14 a ml. žákyň U14  se uplatňuje tak, že        

            každý  hráč může nastoupit nejvýše ve dvou z prvních tří období hry           

        -  střídání v kategorii minižactva se uplatňuje tak, že každý hráč může    

            nastoupit pouze ve dvou obdobích hry.  

        -  nemá-li družstvo v kategorii ml. žáků U14,  ml. žákyň U14 a minižactva               

            v některém období dostatečný počet hráčů ke splnění předchozí    

            podmínky o střídání, dohraje družstvo příslušnou čtvrtinu hry s menším   

            počtem hráčů. Na začátku utkání však  musí  vždy nastoupit do hry 5   

            hráčů. Omezení ve střídání hráčů neplatí v prodloužení.  

       -   v soutěžích minižactva se uplatňují úpravy Pravidel basketbalu schválené           

                ČAMB (obranné tři vteřiny, …)  

            podrobně viz http://www.minibasketbal.cz/files/3864Yzc.pdf 

      -   hrací míč, odpovídající pravidlům basketbalu, předkládá rozhodčím   

           pořádající družstvo     

      -   pořadatel poskytne družstvu soupeře na rozcvičení před utkáním i  

           v přestávkách nejméně dva vyhovující míče značky shodné s hracím  

           míčem.  

      -   zápisy o utkání se vedou dle čl.2.3. tohoto rozpisu výhradně na    

      tiskopisech formátu A4 .          

- podrobnou zprávu podle čl.46.10 Pravidel basketbalu podává první  

http://www.cbf.cz/administrativa/pravidla-basketbalu.html
http://www.minibasketbal.cz/files/3864Yzc.pdf


           rozhodčí jen  na vyžádání STK. V případech, kdy rozhodčí žádají o  

           zahájení disciplinárního řízení, postupují oba rozhodčí podle čl. 35,  

           odst.3, písm. b) SŘB.  

 

 

 1.4. Předpisy hry     

     dospělí,dorost a žactvo                       4 x 10 minut čistého času 

     minižactvo                                          4 x 8 minut čistého času (prodl.´5´) 

     Soutěže mužů,U19 , U17 a U14 se hrají s míčem velikosti č.7, soutěže  

     žen, dorostenek a žákyň se hrají s míčem velikosti č. 6, soutěže  

     minižactva se hrají s míčem velikosti č. 5. K utkání jsou hráči povinni      

     nastoupit v jednotných dresech s čísly.  

 

 

  1.4.1 Osobní obrana               

    V kategoriích ml. žáků U14, mladších žákyň U14, minižáků a minižákyň       

     jsou družstva povinna uplatňovat osobní obranu po celou dobu utkání. V    

    případě pochybností o dodržování tohoto ustanovení předloží namítající     

    strana důkazy V ČABT-P, který posoudí dodržování tohoto metodického     

    předpisu a případně vyvodí vůči klubu (trenérovi) závěry. Z porušení       

    tohoto ustanovení nemohou být vyvozeny hrací důsledky.  

 

 

 1.5.    Startují 

 1.5.1  Věkové kategorie  
     muži, ženy                                            nar. 31.12.2001 a starší  

     junioři a juniorky U19                          nar.od  1.1.2002 do 31.12.2003 včetně  

     kadeti a kadetky U17                            nar. od 1.1.2004 do 31.12.2005 včetně 

     starší žáci a žákyně U15                       nar. od 1.1.2006 do 31.12.2007 včetně 

     mladší žáci a žákyně U14                     nar. od 1.1.2007 a mladší    

     starší minižáci a minižákyně U13        nar. 1.1.2008 – 31.12.2008  

     mladší minižáci a minižákyně U12      nar. 1.1.2009 – 31.12.2009  

     nejmladší minižáci a minižákyně U11 nar. 1.1. 2010 a mladší  

 

     Podmínky startu ve vyšší věkové kategorii upravuje čl. 18 SŘB.   

 

 

 1.5.2 Zvláštní ustanovení pro Pražský pohár mužů                                             
     Pokud v jednom kole startují dvě družstva, mezi nimiž hráč pendluje, nebo 

     v nichž může startovat podle čl. VII, odst. 3 přestupního řádu o hostování, 

     může hráč v tomto kole poháru startovat jen za jedno družstvo. Pokud  

     nedojde ke vzájemné dohodě klubů, startuje hráč v družstvu, jehož je 

     kmenovým hráčem. Družstva startují v Pražském poháru na náležitosti 

     předepsané rozpisem pro dlouhodobou soutěž, v níž klub startuje  

     (soupiska). 

 

 

 



 1.6. Systém soutěží   

 a) dospělí – dvoukolově systémem „každý s každým“ podle rozlosování  

     Přebor mužů A - play off:  

           1.kolo:  sehrají družstva na 1.-8. místě na dva zápasy. Dvojice pro play-off 

           jsou vytvořeny následovně: 8-1,7-2,6-3,5-4, první zápas se hraje na místě      

           družstva hůře umístěného po základní části (neprodlužuje se), druhý zápas  

           na místě družstva lépe umístěného po základní části (prodlužuje se jen v  

           případě rovnosti skóre v součtu obou zápasů). 

           2. kolo: sehrají vítězové prvního kola na dva zápasy. Družstva jsou označe- 

           na podle umístění v základní části 1-4, dvojice jsou vytvořeny následovně: 

4-1,3-2, první zápas se hraje na místě družstva hůře umístěného po základní    

části (neprodlužuje se), druhý zápas  na místě družstva lépe umístěného po 

základní části (prodlužuje se jen v případě rovnosti skóre v součtu obou 

zápasů). 

          3. kolo: sehrají vítězové druhého kola na dva zápasy. Družstva jsou označe- 

           na podle umístění v základní části 1-2, dvojice je vytvořena  následovně: 

2-1, první zápas se hraje na místě  družstva hůře umístěného po základní    části 

(neprodlužuje se), druhý zápas  na místě družstva lépe umístěného po základní 

části (prodlužuje se jen v případě rovnosti skóre v součtu obou zápasů). 

           Na každé  kolo play off  je doba dvou týdnů. 

     Přebor mužů B – play off:  stejné jako u přeboru A mužů s těmito             

           výjimkami:                          

           Play-off  končí odehráním 2.kola, oba vítězové  2.kola  mají  

           zajištěn postup do přeboru A mužů dle příslušných ustanovení    

 Postupového a sestupového klíče. Vítězem přeboru B mužů se stává  vítěz        

2.kola  lépe umístěný po základní části.   

 b) mládež  a minižactvo – termínová listina a rozpis každé kategorie včetně 

           hracího systému jsou provedeny zvlášť pro každou soutěž. 

 

 Pražský pohár – muži – čtyři skupiny vyřazovacím způsobem dle rozlosování 

  V jednotlivých kolech, kromě semifinále a finále celého poháru PBS se    

  hraje na hřišti družstva, které hraje nižší soutěž. Pokud hrají obě družstva  

  stejnou soutěž je pořadatelem družstvo, které se v uplynulé sezóně  

  umístilo na horším místě soutěže. Semifinále a finále poháru PBS se hraje  

  dvoukolově (doma a venku). Prvé  utkání se hraje na hřišti družstva,  které  

  hraje vyšší soutěž. 

  Pokud hrají obě družstva stejnou soutěž, je pořadatelem prvého utkání    

  družstvo, které se v uplynulé sezóně umístilo na lepším místě soutěže. 

  Prvé utkání se neprodlužuje. Druhé utkání se prodlužuje v případě, že  

  každý tým vyhraje jedno utkání v řádné hrací době stejným bodovým    

  rozdílem. Pořadatel druhého utkání musí rozhodčím zápasu předložit  

  kopii zápisu z prvého utkání. Pokud se družstva dohodnou na termínu    

  zápasů odehrají se zápasy v dohodnutých termínech. Pokud nedojde ke  

  shodě, je povinen domácí tým nabídnout tři termíny v daném časovém   

  úseku pro kolo. Nenabídne-li tyto termíny bude utkání skrečováno ve    

  prospěch hostů, nebude-li hostující celek akceptovat žádný ze tří termínů,  

  bude utkání skrečováno ve prospěch domácích. 

  Pouze v případě, že by došlo ve všech třech termínech ke shodě  



  s mistrovskými zápasy hostujícího týmu, rozhodne o termínu zápasu STK  

  PBS.   

1.6.1. Mimořádné opatření 

V případě nedohrání, či přerušení soutěží z důvodu vyšší moci, může řídící    

orgán rozhodnout o konečném pořadí např. na základě pořadí dle základní části 

nebo úpravou hracího systému.  
  

 

 1.7.Podmínky startu v jiné věkové kategorii  

 1.7.1.Postaršení  
Je možné jen u výjimečně talentovaných jedinců v kategorii U17,U15,U14 a  

U13 a mladší  a provádí je sekretariát ČBF v Praze. Hráč, který byl postaršen,   

může startovat v kategorii, do které byl postaršen a v nejblíže vyšší věkové 

kategorii. Postaršení musí být vyznačeno v informačním systému ČBF a je 

v průběhu sezony nezrušitelné.  

  

 1.7.2.Start ve vyšší věkové kategorii  

Za podmínek stanovených v čl. 18,odst. 2 SŘB povolí řídící orgán start   

kadeta nebo kadetky U17 také v družstvu dospělých. Tato skutečnost  musí   být 

potvrzena řídícím orgánem na soupisce družstva.  

 

 1.8.Náležitosti  

    Jsou vyžadovány dle SŘB. Před utkáním předkládá družstvo rozhodčím  

soupisku .  Nesplnění této povinnosti   poznamenají rozhodčí do zápisu o   

utkání a bude pokutováno.  

  

 1.9.Pendlování   

   V mateřském klubu může hráč (hráčka) startovat za dvě družstva jedné  

   věkové kategorie (pendlování). Pendlovat mohou dospělí hráči a hráčky,   

   kterým 16.5.2020  bylo 24 let nebo méně. V mládežnických kategoriích  

   mohou pendlovat hráči v rámci věkové kategorie, do které náleží (viz čl.  

   1.5.1. Rozpisu soutěže).  

   Do družstva může pendlovat nejvýše pět hráčů, kteří současně startují za     

   jiné družstvo mateřského klubu v nejblíže vyšší soutěži z hlediska klubu.   

   Tito hráči musí být uvedeni na zvláštním místě soupisky družstva ,  

   do něhož pendlují. Do počtu pendlujících se nezapočítávají hráči, kteří  

   startují v družstvu podle ustanovení čl. 18 SŘB. Hráči pendlující z družstva  

   se uvádějí na soupisce v rubrice „stálí hráči“. V jednom utkání mohou    

   nastoupit maximálně tři hráči pendlující do družstva. Pendlování není  

   dovoleno ve stejné třídě soutěží. Skupiny 2.třídy mužů (A,B,C) a skupiny   

   3.třídy mužů (A,B,C) jsou považovány za stejnou třídu soutěže a pendlování 

   v nich není dovoleno.  Pendlující hráč smí nastoupit v jednom dni za obě  

   družstva.  

 

 

 

 

 



 1.10.Hostování  

 a) v družstvech dospělých mohou mít povoleno hostování:                                  

    aa) maximálně tři dospělí hráči či hráčky z jiných klubů, kterým 16.5.2020  

    bylo 24 let nebo méně. Hráč (-ka) může hostovat z nižšího stupně do  

    vyššího bez jakéhokoliv omezení, z vyššího stupně do nižšího lze hostovat     

 maximálně o dva stupně.   Hostující hráč může v jednom dni hrát jak za své 

mateřské družstvo, tak za družstvo, do kterého hostuje.  

 

  ab) maximálně tři hráči nižší věkové kategorie  z jiných klubů. Při hostování  

      z kategorie kadetů a kadetek U17 musí být splněny podmínky čl. 1.7.2.    

      tohoto Rozpisu.  

 

 b) v družstvech mládeže mohou mít povoleno hostování:  

    ba) maximálně 3 hráči stejné věkové kategorie z jiných klubů  

    bb) maximálně 3 hráči  nižší věkové kategorie z jiných klubů  

 

  V přeboru starších a mladších žáků a žákyň to znamená, že do družstev  

   starších  žáků a žákyň U15 mohou hostovat max. tři hráči (ky) ročníku  

   2006 a max. tři mladší žáci ( žákyně) U14 nebo minižáci ( minižákyně)  

   U13, do družstev mladších žáků a žákyň U14 mohou hostovat max. tři  

   hráči (ky) ročníku 2007  a max. tři minižáci (kyně).  

 

       Povolení hostování musí být vyznačeno v informačním systému ČBF.   

        Hostující hráč  musí být uveden  v mateřském klubu  mezi stálými hráči a  

        v klubu, do něhož hostuje, na zvláštním místě soupisky  s uvedením klubu,   

        z něhož hostuje. Hráči, kteří hostují do stejné soutěže, jakou hraje jejich   

 mateřské družstvo, mohou startovat jen za družstvo, do kterého hostují.  

       Hostování hráčů mezi družstvy druhých a třetích tříd mužů se řídí        

       ustanovením čl.20.7.SŘB (jedná se o fáze stejné mistrovské soutěže). 

 

 1.11.Přeřazování  

    Hráče je možné přeřazovat mezi družstvy stejné věkové kategorie téhož    

    klubu při dodržení ustanovení čl. 21 SŘB. 

 

 1.12.Označení pendlování a hostování v zápise o utkání   

 Všichni pendlové do družstva musí být označeni v zápise o utkání za  

  jménem hráče velkým „P“ a všichni hráči hostující do družstva musí být   

  v téže rubrice označeni velkým „H“ (hostování do stejné věkové kategorie)   

  nebo „HM“ (hostování do vyšší věkové kategorie). Za označení odpovídá   

  trenér družstva.  

 

 

 1.13.Úhrada nákladů  

  Družstva startují na vlastní náklady.  

 

 

 

 



 1.14.Delegovaní činovníci  

 1.14.1.Rozhodčí  

Rozhodčí deleguje pověřený činovník ČABR-P. Povinnosti a práva    

rozhodčích se řídí ustanovením čl. 34-35 SŘB. Náhrada třetímu  

delegovanému rozhodčímu se hradí dle pokynů STK, které budou družstvům 

zaslány. Rozhodčí u stolku zajišťuje pořadatel, který je plně zodpovědný za 

výkon jejich funkce. Náklady rozhodčích a rozhodčích u stolku hradí pořádající 

klub.  

       (výjimka: soutěže minižactva, každé družstvo hradí jednoho rozhodčího v utkání). 

Každý rozhodčí převezme a potvrdí výši náhrady uvedenou v následující tabulce:  

 

 Druh soutěže                  Odměna  

 Přebor A mužů        800,--  

 Přebor B mužů                                    700,--  

 Přebor žen,1.třída mužů                               600,--  

 2. třída mužů a 1. třída žen               500,--  

 Ostatní soutěže dospělých                                                    400,-- 

 U19,U17 (junioři(ky),kadeti (ky)                500,--  

 U15, U14 (st.žáci (kyně),ml.žáci (kyně)   400,--  

 Minižactvo                                                    300,--  

 U11 3x3 mix –  za utkání                                                     150,-- 

 Pražský pohár – muži předkolo, 1. a 2. kolo   600,--   

      3. a další kola          700,--  

                                    semifinále + finále                             800,-- 

V případě delegace rozhodčích na utkání konaná v tělocvičnách (halách) mimo 

území hl. města Prahy náleží rozhodčím stravné a cestovní náhrady dle 

následujících zásad: 

Stravné v době vydání Rozpisu činí: 87,--Kč, trvá-li cesta 5-12 h, 131,--Kč, 

v rozpětí 12-18 h, 206,--Kč nad 18 h.  

V případech, kdy se rozhodčí (komisař) rozhodne použít k cestě do místa utkání          

vlastního dopravního prostředku, přísluší mu náhrada 3,50 Kč za ujetý kilometr.    

Jsou-li k utkání delegováni rozhodčí ze stejného místa nebo míst ležících nácestně 

do místa konání utkání, jsou povinni použít společně vozidla jednoho z nich 

(počátek cesty musí být vždy v místě vzdálenějším od místa utkání). V takovém 

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

náhrada ve výši 4 Kč/km. Za místa ležící nácestně se považují takové případy, kdy 

použití společného vozidla oběma rozhodčími je pro plátce výhodnější než 

náhrada za dvě auta. V případě sporu o vzdálenosti místa bydliště rozhodčího 

(komisaře) a místa konání utkání je rozhodující vzdálenost uváděná jako 

nejrychlejší v plánovači tras na www.mapy.cz. 

Komisařům či hlavním rozhodčím náleží odměna za zápas  500,--.  

Na vyžádání družstva provede úhradu nákladů toto družstvo. V ostatních   

případech rozhoduje STK PBS.   

Výše odměny rozhodčích u stolku je v kompetenci pořadatele.   

V případě,že se k utkání nedostaví žádný delegovaný rozhodčí, musí být   

 utkání sehráno ve smyslu čl. 34. 3d. SŘB:  

 

 



 V případě, že se k utkání nedostaví ani jeden z delegovaných rozhodčích,  

 musí se družstva dohodnout na dvou či jednom z přítomných rozhodčích či   

 osobách, které budou utkání řídit. Dohodu zaznamenají do zápisu o utkání  

 ještě před zahájením utkání a kapitáni družstev ji na zápise podepíší. Takové   

 utkání musí být vždy sehráno a je hráno jako mistrovské. V případě, že   

 k dohodě nedojde, působí jako rozhodčí zástupce každého družstva, která  

       mají utkání odehrát. Tuto okolnost je rovněž nutno zapsat do zápisu o utkání.   

       Tito zástupci mají v takovém případě povinnosti i práva rozhodčích.V      

       případě, že se k utkání, které je oznámeno hlášenkou nedostaví jeden nebo    

       oba deleg. rozhodčí, může řídící orgán požadovat na družstvu předložení   

      dokladu o zaslání hlášenky oběma delegovaným rozhodčím. Tento doklad je  

      povinno družstvo předložit. Odměny a náhrady rozhodčích a komisařů nejsou  

      plátcem zdaňovány.   

 

 1.15.Hlášení utkání  

 Řídí se ustanovením čl. 24 SŘB s těmito výjimkami:  

   a) neplatí čl. 24 odst. 3 SŘB  

   b) povinnost zasílat hlášenky odpadá u družstev dospělých a mládeže   

       (dlouhodobé soutěže), která na přihlášce uvedla stálé začátky svých zápasů  

       včetně místa konání.  Kluby a rozhodčí  jsou povinni se s těmito údaji, které  

       jsou uvedeny v pořadu utkání a delegaci rozhodčích, seznámit a k těmto  

       zápasům se bez dalšího dostavovat. Takto stanovený začátek má pořádající    

       klub právo změnit hlášenkou zaslanou nejpozději 14 dnů před utkáním  

       (ve vlastním zájmu klubů doporučeně, možno i elektronickou poštou  

       s nutností potvrzení převzetí) soupeři a řídícímu orgánu. 

       Utkání musí být hlášeno na oficiálním formuláři.  

 

       Je-li k hlášení utkání využíváno elektronické pošty, musí být jako „předmět“               

    uvedeno hlášenka na (např. 29.-  30.9.). Na každý hrací termín musí být  

       zaslána samostatná hlášenka.  

 

   a) při operativní delegaci (všechny ostatní soutěže mládeže a minižactva,  

       odložená utkání, utkání, u kterých nebyl družstvem určen v přihlášce hrací  

       čas a místo konání utkání a Pražský pohár) jsou družstva povinna  

       nejpozději 21 dnů před konáním utkání oznámit poštou (ve vlastním zájmu          

       doporučeně, možno i elektronickou poštou s nutností potvrzení převzetí)  

       den, čas, místo a číslo utkání (přesná adresa, příp. u nefrekventovaných nebo  

       méně známých lokalit popsat ještě spojení MHD) soupeři a řídícímu  

       orgánu. Utkání musí být hlášeno na oficiálním formuláři.                                                                                                            

   b) při zrušení resp. odložení již ohlášeného utkání bude provedena změna   

       delegace dle nových hlášenek a odvolání původně delegovaných   

       rozhodčích delegačním pracovníkem ČABR-P.  

 1.16.Začátky utkání  

       pondělí – pátek                 dospělí                  17,30 –  20,45 h  

                                                 mládež                   16,30 – 19,30 h  

       sobota                               minibasket          8,30 – 18,30 h  

       neděle                                minibasket           8,30 – 15,00 h  

 



       Výjimky z tohoto časového rozpětí může povolit řídící orgán jen na základě  

       řádně odůvodněné žádosti pořadatele předložené nejpozději 15 dnů před    

       hracím termínem. Pokud termín utkání připadne na státní svátek  

       (a utkání se bude hrát), považuje se tento den z hlediska stanovení   

       začátku utkání jako den pracovní (pondělí-pátek).    

 

 1.17.Námitky a protesty  

       Jejich podání se řídí čl. 40 SŘB. V případě podpisu zápisu o utkání ve        

       smyslu čl. 40 odst. 2 SŘB je družstvo povinno tento protest podat nebo  

       jeho podání ve stejné lhůtě písemně u řídícího orgánu zrušit. Nedodržování  

       této povinnosti bude pokutováno.   

 

 1.18.Povinnosti pořadatelů  

      Viz čl. 30 SŘB.  

 

 1.19.Titul  

       Vítězné družstvo v přebornických kategoriích získává titul Přeborník Prahy  

       v basketbalu.  

 

 

 2.ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ  

 2.1.Soupisky  

 

Na soupisce mohou být uvedeni jen hráči a trenéři, kteří splňují všechny 

náležitosti člena České basketbalové federace. Soupisky se vyplňují online po 

přihlášení na  http://service.cbf.cz/  - pro družstva a jsou potvrzovány 

elektronicky. Klub je povinen požádat o vygenerování soupisky nejpozději 5 

dnů před termínem zahájení příslušné soutěže. Změny a přípisy na soupiskách se 

provádějí elektronicky. Elektronicky potvrzená soupiska je označena klíčem 

(záhlaví soupisky – pod nadpisem), který trenér družstva uvede v zápise o 

utkání vedle názvu družstva nad seznamem hráčů a rozhodčí tento kód 

ověří. Soupiska musí být potvrzena razítkem klubu a podpisy oprávněných 

osob.  Kontrolu těchto skutečností provádí 1. rozhodčí utkání a případné 

nesrovnalosti uvede do zápisu o utkání.  

        Soupiska družstva musí být vytištěna v barevném provedení.  

 

 2.2. Vklad do soutěže  ČBF - oblast Praha  

V soutěžích PBS jsou v sezóně 2020/21 stanoveny vklady do soutěží takto:  

 

           5000,-- Kč přebor mužů A a B  

     4000,-- Kč přebor žen a první třída mužů  

   3000,-- Kč ostatní soutěže dospělých 

   1000,-- Kč všechny soutěže mládeže  

     500,-- Kč minižákovské soutěže 

 

 

 

 

http://service.cbf.cz/


 Vklad do soutěže zaplatí oddíl současně s přihláškou do soutěže  

 svazovou složenkou, převodním příkazem na účet číslo 1027546454/6100   

 nebo v hotovosti na sekretariátu svazu a příslušný doklad o zaplacení zašle  

 spolu s přihláškou. Nezaplacení vkladu do soutěže nebo nepředložení  

 dokladu o jeho zaplacení je mimo jiné důvodem k nepřijetí družstev klubu  

 do soutěží.           

 

 2.3.Zápisy o utkání  

 Pro všechny soutěže dospělých, U19,U17,U15  se používají zápisy  

         podle  Pravidel basketbalu formátu A4 v české verzi.  

         Zápisy v kategorii  U14 a minižactva se vedou na  

         tiskopisech pro zápisy o utkání v minibasketbalu. Pořadatel je povinen  

         vyplnit všechny rubriky záhlaví zápisu a zkratkou vyznačit druh  

         soutěže, kategorii a uvést skupinu a číslo utkání dle pořadu utkání.  

         Záznamy o vybraných oddechových časech a udělených osobních a  

         technických chybách se provádějí vyznačením minuty, v níž k události  

 došlo. U osobních chyb se u minuty indexem vpravo dole vyznačuje počet   

 případně nařízených trestných hodů, u všech chyb uvedených dále se  

 indexem vpravo nahoře specifikuje jejich druh (U – nesportovní, T –   

 technická, D – diskvalifikující, B – technická chyba náhradníků a osob  

 doprovázejících družstvo, C – technická chyba trenéra). 

 Po udělení druhé technické, nebo druhé nesportovní chyby, či jejich kombinace  

stejnému hráči  (trenérovi) následuje zápis GD, značící diskvalifikaci do konce 

utkání.  Stejně se postupuje po udělení třetí technické chyby „B“ (nebo kombinaci  

1x „C“+2x“B“).  

Družstvo uvedené v rozpisu utkání jako domácí je povinno naskenovaný originál 

zápisu vložit do informačního systému ČBF (dále jen IS) nejpozději první 

pracovní den po utkání následujícím způsobem: 

Zápis barevně naskenujte a uložte do svého adresáře v PC. Zápis ukládejte 

výhradně ve formátu pdf. (neukládat ve formátu jpg.,jpeg, tiff.). Zápis o utkání 

musí být naskenován celý (včetně názvů týmů v záhlaví a řádku pro protest a 

vítězného týmu dole), není přípustné, aby měl scan zápisu o utkání ohnuté rohy. 

V případě, že bude v zápise uveden jakýkoliv text na zadní straně , naskenujte ho 

též a uložte do svého adresáře  jako dvoustránkový dokument (do IS není možné 

vkládat jednotlivé stránky, ale pouze celý i vícestránkový dokument). Po zadání 

výsledku v IS na téže stránce je kolonka „Vložení souboru zápisu“. V „Adrese“ 

vyberte předem naskenovaný zápis o utkání a tlačítkem vpravo „Uložit“ jej 

uložte. V případě, že bude naskenovaný zápis v nevyhovující kvalitě, budete 

vyzváni řídícím orgánem soutěže k opravě. Postup je stejný, pouze u kolonky 

„Vložení souboru zápisu“ je vpravo „Změnit“. Po kliknutí sem je postup shodný 

jako výše. Pořadatel je povinen všechny originály zápisů o utkání za příslušnou 

sezonu archivovat do 30.6.  Neplnění této povinnosti bude pokutováno.   

 

 2.4.Vedení družstva kvalifikovaným trenérem  

Každé družstvo musí být vedeno kvalifikovaným trenérem s platnou licencí  

a kvalifikací podle čl. c) Podmínek pro zařazení družstev do soutěží řízených 

STK PBS v sezóně 2020/21. Je-li na soupisce družstva zapsán trenér 

s neplatnou licencí  nebo bez licence předepsané pro danou soutěž, 



poznamenají tuto skutečnost rozhodčí vždy do zápisu o utkání.  Nemůže-li se 

trenér, který jinak družstvo vede, dostavit k utkání, může ho ve funkci zastoupit 

jiný držitel platné trenérské licence uvedený na soupisce, či kterákoliv jiná zletilá 

osoba (viz.čl.9,odst.2 SŘB). Tuto skutečnost poznamenají rozhodčí do zápisu o 

utkání. Není-li při zahájení utkání mládeže zajištěno vedení družstva trenérem 

nebo jinou zletilou osobou starší 18 let, utkání se neuskuteční.  

Nemůže-li trenér pokračovat v průběhu zápasu ve své činnosti a není-li přítomen 

asistent trenéra zapsaný před zahájením utkání v zápise, přebírá 

funkci trenéra zletilý kapitán družstva nebo jiná zletilá osoba. Pokud musí trenér 

po udělení diskvalifikující chyby či pro dvě technické chyby za své nesportovní 

chování („C“), tři TCH jako výsledek kombinace nesportovního chování trenéra, 

jeho asistenta, náhradníků nebo osob doprovázejících družstvo (kombinace 1 x 

„C“ + 2 x „B“ nebo 3 x „B“ opustit lavičku a družstvo nemá žádnou další zletilou 

osobu, která by je vedla, rozhodčí zápas ukončí a důvody uvedou do zápisu.   

   

 2.5.Změna organizačního pracovníka  

V případě změny organizačního pracovníka nebo jeho adresy (včetně 

elektronické), či jeho telefonického spojení je povinností družstva bez prodlení 

oznámit tuto změnu řídícímu orgánu i všem družstvům příslušné skupiny. 

Zároveň je družstvo povinno tyto změny provést i v elektronické databázi on-line 

přihlášek družstev, klubů a v rozhraní SERVIS. (do tohoto spadají i změny 

hracích dnů a časů, hracích míst – tělocvičen apod.) 

 

 2.6.Předehrávání utkání a přeložení utkání  

Družstvo může předehrát utkání po vzájemné dohodě klubů bez souhlasu řídícího 

orgánu v období před původním termínem, na který byl zápas stanoven za 

dodržení ustanovení čl. 1.15. tohoto rozpisu. Jakékoliv 

další změny termínů musí být předem potvrzeny STK, a to i za předpokladu 

souhlasu všech zúčastněných. Řídící orgán je projednává na základě žádosti 

oddílu. Ta musí být odeslána řídícímu orgánu nejméně 3 týdny před plánovaným 

termínem utkání a musí být řádně odůvodněna. Pokud bude žádosti vyhověno, 

bude sekretariátem PBS započten družstvu poplatek za  

přeložení, který činí za každý hrací termín Kč  600,-- v soutěžích dospělých      a 

Kč 300,-- v soutěžích mládeže. Kopie žádosti musí být odeslána  

doporučenou či elektronickou poštou družstvům, kterých se přeložení týká. 

Pokud mají družstva k přeložení námitky, musí je sdělit prokazatelně řídícímu 

orgánu a druhé straně písemně do 2 dnů od obdržení žádosti o přeložení, k 

později odeslaným námitkám se nepřihlíží. Přeložit utkání bez vědomí a 

souhlasu řídícího orgánu nelze! Neplatí čl. 23 odst. 3 SŘB. 

Družstvo, které se nedostaví k mistrovskému utkání, sdělí tuto skutečnost 

neprodleně řídícímu orgánu včetně důvodu. Neplnění této povinnosti bude 

pokutováno.  

 

 2.7.Kluby a reprezentace  

Klub je povinen uvolnit hráče nominovaného do reprezentačního výběru PBS  pro 

všechny přípravné akce a zápasy tohoto výběru. Každý hráč pozvaný do 

reprezentačního výběru PBS je povinen toto pozvání přijmout, pokud tomu 



nebrání zdravotní nezpůsobilost doložená lékařským potvrzením, závažné osobní 

či rodinné důvody nebo pokud se hráč před sezónou reprezentace nevzdá.  

 

 2.8.Start zahraničních hráčů  

V soutěžích řízených STK PBS může startovat v jednom zápase za družstvo 

neomezený počet zahraničních hráčů.  

 

 2.9.Hodnocení rozhodčích  

Provádí kluby ve všech zápasech přeboru mužů A a B, přeboru žen, 1.,2.a 3. třídy 

mužů a 1. a 2. třídy žen, dlouhodobých soutěží mládeže a soutěží minižactva 

(vyjma poháru mužů PBS a U11 3x3). První pracovní den po odehrání utkání 

provede  družstvo hodnocení rozhodčích elektronicky na formuláři 

umístěném na www.pbasket.cz v sekci „servis - hodnocení klub“.   
Hodnocení rozhodčích se provede tak, že rozhodčí se hodnotí známkou  

1 až 4 (1-výborní, 2 – dobří bez problémů, 3 – s častějšími neúmyslnými 

chybami, nestačí na vypjaté zápasy, 4 – nestačí na řízení soutěží PBS s možností 

využití půlbodu (1,5 – 2,5 – 3,5) jednotlivě za každý zápas, který rozhodčí 

družstvu v příslušném období řídil. Nesplnění povinnosti odeslání hodnocení 

rozhodčích ve stanoveném termínu bude pokutováno částkou 100,-- Kč za první, 

200,--Kč za opakovaný případ.  

 

 2.10. Vetování a změna delegace rozhodčích  

V soutěžích řízených STK PBS  má každé družstvo možnost vetovat jednoho 

rozhodčího, a to buď před zahájením soutěže, tj. nejpozději do 16.9.2020, nebo 

během soutěže. V tomto případě  lze uplatnit veto pouze na rozhodčího, který 

družstvu řídil utkání a to písemně nejpozději druhý pracovní den po utkání na 

adresu uvedenou v čl. 1.1. tohoto Rozpisu. Družstvo, které vetovalo rozhodčího 

může veto kdykoliv bez náhrady zrušit, nebo může původní veto nahradit novým 

vetem na jiného rozhodčího.  Po vydání   delegace rozhodčích lze požádat i o 

změnu delegace na libovolné utkání. Žádosti   bude vyhověno za předpokladu, že 

bude doručena nejpozději 8 dnů před  termínem utkání a na základě úhrady 

(započtení) správního poplatku, který činí za  výměnu jednoho rozhodčího 

v jednom hracím termínu v prvním případě  500,-- Kč, v druhém a dalším případě 

Kč 1000,--.   

 

 2.11.Diskvalifikace  

 2.11.1. Je-li hráč, trenér či funkcionář klubu diskvalifikován během utkání, či  

         dopustí-li se závažného provinění před nebo po utkání a požádá-li roz- 

         hodčí v zápise o utkání o potrestání, mají tyto osoby do rozhodnutí  dis- 

         ciplinárního orgánu zastavenou činnost. V souladu s  DŘB je každá  

         diskvalifikace kvalifikovaná rozhodčími jako „dostatečný trest“   

         projednávána v DK PBS.   

  

2.11.2.Vyloučení s dostatečným trestem  

         Druhé vyloučení hráče s dostatečným trestem znamená automatické       

         zastavení činnosti na 2 mistrovská či pohárová utkání, třetí a další  

         vyloučení hráče s dostatečným trestem znamená automatické zastavení          

         činnosti na 4 mistrovská či pohárová utkání.  



 

 2.12.Technické chyby  

 2.12.1.Zaznamenávání udělených technických chyb  
  Rozhodčí jsou povinni po skončení utkání provést do zápisu záznam o    

  všech udělených technických chybách, které byly v utkání uděleny, včetně    

  důvodu, proč byly tyto chyby uděleny.  

 

 2.12.2.Postih za větší počet technických chyb  
Každá z prvních pěti TCH družstva bude trestána pořádkovou pokutou ve  

výši 100,-- Kč. Za každou další TCH bude družstvu udělena pořádková  

pokuta ve výši 200,-- Kč.  

 

 2.13.Mimopražská družstva  

Mají stejná práva i povinnosti jako družstva pražská. Při mimořádných situacích 

může družstvo sehrát utkání v tělocvičně mimo území hl. města Prahy, k tomu je 

třeba bezpodmínečný souhlas STK PBS. Rozhodčím pak náleží odměna dle čl. 

1.14.1. tohoto rozpisu a náhrada cestovních výdajů (jízdné a stravné) dle obecně 

platných předpisů.  

 

 2.14.Zpracování údajů pro statistiku  

 Před zahájením soutěže jsou družstva povinna uvést na www.pbasket.cz v    

 sekci „servis“ u všech hráčů zařazených na soupisce povinně základní údaje   

 (výška, post), dobrovolně i další údaje, především váha, číslo dresu. Údaje  

 musí být pravidelně aktualizovány. V průběhu soutěže jsou družstva  

 povinna opět na www.pbasket.cz v sekci „servis“ nejpozději třetí pracovní  

 den po odehrání zápasu zadat statistické vyhodnocení každého zápasu. Toto  

 ustanovení platí pro soutěže přebor mužů „A“, přebor mužů „B“, přebor  

 žen, 1.třída mužů, přebor U19,U17, U15 a soutěže minižactva U13 a U12. V 

ostatních  soutěžích je plnění této povinnosti dobrovolné.  Statistiky budou 

průběžně  kontrolovány a nedodržování zásad uvedených výše bude  pokutováno.  

  

 2.15. Zadání výsledku odehraného utkání   

Družstvo uvedené v rozpisu  utkání jako domácí je ve všech dlouhodobých 

soutěžích a soutěžích  minižactva  povinno  nejpozději první pracovní den po 

odehraném zápase do 12 h  zadat  on-line výsledek na www.pbasket.cz v sekci 

„servis“. Pokud tak  neučiní, je pokuta za první zanedbání této povinnosti 100,- 

Kč, za každé  další 200,- Kč. Informace o způsobu zadávání jsou v manuálu, 

odkaz  je  umístěn na webových stránkách PBS, jedinečné heslo pro každého  

vedoucího družstva budou rozeslány před soutěží na e-mailové adresy org.  

pracovníků družstev.  

 

 2.16. Lékařské prohlídky          
Každý hráč (-čka) je povinen absolvovat lékařskou prohlídku v rozsahu                            

stanoveném v prováděcí vyhlášce 391/2013 Sb. vydané MZ k Zákonu 373/2011 

Sb. Evidenci lékařských prohlídek zajišťuje klub. Platnost lékařské prohlídky je 

jeden rok. Splnění tohoto ustanovení potvrzuje klub pro všechny hráče uvedené 

na soupisce (včetně přípisů). Na vyžádání řídícího orgánu soutěže je klub 

povinen předložit lékařské prohlídky. 



 

 3.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 

 3.1.Schvalovací doložka  

 Tento Rozpis byl schválen Výborem PBS dne  22.6.2020.  

 

 3.2.Změny, doplňky a výklad Rozpisu  

 Řídící orgán si vyhrazuje právo změn a doplňků, které by všem klubům   

 včas oznámil. Výklad Rozpisu soutěže včetně jeho příloh a dodatků přísluší  

 řídícímu orgánu.  

 

3.3. Přílohy    
 Nedílnou součástí tohoto Rozpisu je Postupový a sestupový klíč, Rozpis   

mládeže a termínová listina, Rozpis  minižactva a termínová listina, Rozpis 

soutěže 3x3 mix U11,Seznam schválených tělocvičen a Podmínky pro zařazení 

družstev do soutěží 2020/21 zveřejněné na webu PBS.  

        

 

Ing. Martin Kučera v.r.                                     Ing. Petr Mondschein v.r.              

             předseda PBS                           předseda STK PBS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSTUPOVÝ A  SESTUPOVÝ KLÍČ  

 v soutěžích řízených STK PBS pro sezónu 2020/21    

 

 1.NOVÁ DRUŽSTVA   
Přihlásí-li se do soutěží dospělých nové družstvo, vytvořené juniorů(-ek), 

přecházejících do kategorie dospělých, bude STK PBS postupovat takto: 

a) účastník MČR (F4) bude zařazen u juniorů U19 do přeboru Prahy A  

     mužů, u juniorek U19 do přeboru Prahy žen 

   b) účastník play-off extraligy bude zařazen u juniorů U19 do Přeboru B mužů,   

       u juniorek U19 do Přeboru žen 

   c) účastník dorostenecké ligy bude zařazen u juniorů U19 do II.třídy mužů,  

       u  juniorek U19 do I.třídy žen.  

   d) vítěz pražského přeboru bude zařazen u juniorů U19 do II.třídy mužů, u 

       juniorek U19 do první třídy žen. 

   e) o takto zařazená družstva se zvyšuje počet sestupujících z jednotlivých            

       přeborů, či tříd.  

 

 1.1 Podmínky startu   

Na soupisce takto vytvořeného družstva pro hrací období 2021/22 mohou být 

zapsáni pouze tito hráči (-ky):  

1) nejméně osm stálých hráčů (-ek) (tento počet musí být dodržen v průběhu 

celého hracího období) ze soupisky dorostu z předcházející sezóny. Kontrola 

bude provedena při potvrzování soupisky řídícím orgánem.  Změna takto 

zapsaných hráčů může být provedena pouze za další stálé hráče soupisky 

dorostu z předcházející sezóny při dodržení příslušných ustanovení SŘB 

a Rozpisu soutěže PBS.  

        2) hráči (-ky) startující dle čl. 19 a 20 SŘB.  

        3) u mužů hráči kategorie U19 a U17, u žen hráčky kategorie U19 a U17 

            sezóny 2020/21 (viz čl. 1.6. RS).                 

 

    Start jiných hráčů, či hráček v takto vytvořených družstvech není  

    povolen.  

 

 2) Dorostenecká družstva  

V případě žádosti družstva dorostu o start v kategorii dospělých bude STK PBS 

postupovat podobně jako ve čl.1 post. a sest. klíče. U družstev přecházejících 

z mladšího dorostu do staršího, která se přihlásí do soutěže dospělých, rozhoduje 

STK individuálně.  

O takto zařazená družstva se zvyšuje počet sestupujících z jednotlivých přeborů, 

či tříd. 

Účast nově zařazených mládežnických družstev do soutěží dospělých dle čl. 

1 a 2 pos. a ses. klíče je nepřevoditelná na jiné družstvo.  

Tato (nová) družstva se musí předběžně e-mailovou zprávou zaslanou na 

sekretariát PBS přihlásit do soutěže nejpozději do 13.5.2021. Na zaslané 

přihlášky po tomto datu nebude brán zřetel. 

 

 

 



 3) Muži  (postup a sestup)  
 

Soutěž Postup                  Komentář          Sestup 

II. liga       0  1  2  3   4 

Přebor A 1 1 družstvo do 2.ligy mužů ČR     1  2  3  4   5 

Přebor B 2 2 družstva do Přeboru A mužů (nejlépe umístěná)     1  2  3  4   5 

I. třída 2 2 družstva do Přeboru B mužů (nejlépe umístěná)     2  3  4  5   6 

II. třída 3 3 družstva do 1.třídy mužů (vítězové skupin)         8 9 10 11 12 

III. třída 9 9 družstev do 2.třídy mužů (týmy na 1.-3.místě skupin)       

 

 4) Ženy  (postup a sestup) 

 

Soutěž Postup Sestup Postup Sestup 

II. liga  0 1 2 3  0 1 2 3 

Přebor 1 1 2 3 4 0 2 3 4 5 

I. třída 2 1 2 3 4 2 2 3 4 5  

II. třída 2  0 0 0 0 2  0 

 

 5.Pravidla sestupu 

 5.1. Všeobecně 

 Počty sestupujících družstev jsou stanoveny ve výše uvedených tabulkách.  

 Pokud mají skupiny jednotlivých tříd stejný počet družstev, ale počty  

 sestupujících nevycházejí pro každou skupinu stejně, kvalifikační utkání se  

 nehrají a sestup se řídí následujícím ustanovením: 

 Když počet sestupujících na daném sestupovém místě je nižší, než je počet  

 skupin v určité soutěži (třídě), sestupují ta družstva(-o), která mají méně  

 bodů, než družstva(-o) na stejném místě jiné skupiny. Při rovnosti bodů  

 rozhoduje rozdíl případně poměr skóre. 

 Družstvo, které si svým umístěním vybojovalo právo postupu do vyšší  

 soutěže (ČBF, přebor, třída) a na tento postup nereflektuje, má právo  

 v nadcházejícím soutěžním ročníku na start v soutěži, ze které mělo  

 postupovat. O takto zařazené družstvo se automaticky zvyšuje počet  

 sestupujících z jednotlivých přeborů, či tříd.  

 

 5.2. I.třída mužů a žen 

 Čl. 5.1. vstupuje v platnost, když celkový počet sestupujících je lichý.  

 (Např. při sestupu 3 družstev sestupují družstva na 12. místě a jedno  

 družstvo na 11. místě s menším počtem bodů příp. horším skórem.). 

 

 5.3. II.třída mužů 

Čl. 5.1. nabývá platnost, když celkový počet sestupujících není dělitelný čtyřmi. 

(Např. při celkovém sestupu 7 družstev sestupují družstva na 12. místě a 3 

družstva na 11. místě, která mají nejmenší počet bodů příp. horší  

skóre.) 

 

 

 



 5.4. Zvláštní situace 

Čl. 5.1. platí i v tom případě, když celkový počet družstev v jedné skupině je 

odlišný od ostatních ve stejné třídě (např. jedno družstvo bylo během soutěže 

vyloučeno). Pak se určí družstvu na sestupovém místě (čl.5.1 druhá část) 

koeficientem z jeho získaných bodů poměrný počet bodů, jako při sehrání    

počtu utkání odpovídajícím počtu družstev ostatních skupin. Dále viz druhá část 

čl. 5.1.  

 

 6) Dorosty 

Kvalifikace o DL U19,U17 a ŽL U15 a U14 budou uspořádány celostátně dle 

pokynů STK ČBF.  

 

 UPOZORNĚNÍ  

Nárok na zařazení do mistrovských soutěží řízených STK PBS ztrácí 

družstvo klubu, který převedl právo jeho účasti v soutěži na jiný subjekt.  

Družstva, která si vybojovala právo účasti v dalším soutěžním ročníku a   toto 

právo startu nechtějí využít, jsou povinna tuto skutečnost sdělit písemně 

řídícímu orgánu nejpozději do termínu podání přihlášek do soutěží nového 

soutěžního období.  

Pokuty vyměřené STK PBS budou v průběhu soutěžního ročníku 2020/21 

počítačově průběžně zpracovávány (vydávány v přehledu pokut) a budou splatné 

současně s podáním přihlášky klubu do dalšího soutěžního ročníku, pokud 

nerozhodne STK PBS jinak. 

 

                                                      

                                                        Ing. Petr Mondschein v.r.  

              předseda STK PBS 

 

 

 

  

  

 

 


