ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE
Určeno pro: Regionální organizace ČBF
V Praze dne 12. května 2016

Výbor ČBF, na základě doporučení ČAMB, schválil (zápis č.32, bod 24.14.) a nařídil aplikovat v
Oblastech ČBF ve svých soutěžích v příslušných kategoriích minižactva níže uvedené výjimky.
Kategorie U13 - hrát bez výjimek, dle platných minibasketbalových pravidel.
Pro kategorie U11 a U12 – zvolit v Oblastech ČBF dlouhodobou nepostupovou soutěž s těmito
výjimkami:
Výjimka A - povolení startu max. 3 starších hráčů starších o 1 kalendářní rok dříve. Na soupisku
každého družstva mohou být zapsáni nejvýše 3 hráči narození o jeden kalendářní rok dříve, než je
úřední ročník narození. Tito hráči jsou na soupisce zřetelně označení zvýrazňovačem a označení
velkým písmenem „S“ (starší). Na zápis o utkání daného družstva mohou být zařazeni pouze dva (2),
kde budou označeni velkým písmenem „S“ (starší).
Během utkání může být na hřišti pouze 1 starší hráč každého družstva, z toho důvodu musí všichni
starší hráči být na ramínku označeni zřetelnou páskou odlišné barvy, aby rozhodčí nepřipustili
souběžný pobyt více starších hráčů na hřišti. Neoznačený starší hráč nesmí do utkání zasáhnout, v
případě defektu označení musí být okamžitě vystřídán! Mezi starší hráče mohou být zapsáni pouze
Ti, kteří nejsou uvedeni na žádné soupisce vlastní či vyšší věkové kategorie.

Výjimka B - zrušení pravidla o střídání v minibasketbalu.
Výjimka C - povolení startu dívek v soutěžích chlapců (nikoliv naopak).

Výše uvedené výjimky lze v Oblasti uplatnit pouze za předpokladu, že bude v průběhu roku, či na
závěr soutěže sehrána kvalifikace o postup na Národní finále U11 a U12, a to již dle platných pravidel
minibasketbalu. (Pozn.: Výjimky nelze též uplatnit při startech klubů na Národních finále, či
Festivalech).
V případě, že Oblast na dlouhodobou nepostupovou soutěž nepřistoupí, je nutné hrát tuto
postupovou soutěž dle platných pravidel minibasketbalu.
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Důvody pro udělení výjimek = podpora členské základny.
Výjimka A může pomoci malým klubům
- k udržení dítěte u basketbalu (když nemá svou kategorii nebo je to zajímavý typ a ve své kategorii
jako začátečník nemůže z výkonnostních důvodů hrát)
- k možnosti přihlásit tým k soutěži při menším počtu hráčů

Výjimka B
- podpora členské základny (v některých oblastech se například tým s počtem 13 hráčů do soutěže
nepřihlásí).
- zajištění větší pozornosti dětí během utkání. Zejména když je málo hráčů, hrají s vědomím, že
nemohou být vystřídaní (učí se šetřit, aby vydržely, a to je špatně).
Výjimka C – podpora členské základny.

S přátelským pozdravem

Michal Konečný
generální sekretář ČBF

Česká basketbalová federace
Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6
tel: 242 429 236 | cbf@cbf.cz | www.cbf.cz

/BASKETCBF

/CZEBASKETFEDERACE

@CzechBasketball

