
1 
 

Dokument Změn basketbalových řádů je vytvořen tak, že: 
- nové pasáže basketbalových řádů jsou vytištěny kurzívou 
- rušené pasáže basketbalových řádů jsou vytištěny přeškrtnutým písmem 
 
 

ZMĚNY BASKETBALOVÝCH ŘÁDŮ ČBF, 
které schválil Výbor ČBF a AK ČBF 

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD BASKETBALU – 1. část 
 
Čl. 3, odst. (2) – nové znění Příkladu 
Příklad: v sezóně 2021/2022 spadají do jednotlivých kategorií hráči (-ky) narození: 
 U11 nejmladší minižáci a minižákyně 1. 1. 2011 a mladší 
 U12 mladší minižáci a minižákyně 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 
 U13 starší minižáci a minižákyně  1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 
 U14 (mladší žáci) 1. 1. 2008 a mladší 
 U15 (starší žáci) 1. 1. 2007 – 31. 12. 2008 
 U17 (kadeti) 1. 1. 2005 – 31. 12. 2006 
 U19 (junioři) 1. 1. 2003 – 31. 12. 2004 
 muži 31. 12. 2002 a starší 
 U14 (mladší žákyně) 1. 1. 2008 a mladší 
 U15 (starší žákyně) 1. 1. 2007 – 31. 12. 2008 
 U17 (kadetky) 1. 1. 2005 – 31. 12. 2006 
 U19 (juniorky) 1. 1. 2003 – 31. 12. 2004 
 ženy 31. 12. 2002 a starší 
 
Ke splnění podmínky čl. 18.1. se současný start v kategorii starších a mladších žákyň nebo současný 
start ve všech kategoriích minibasketbalu považuje za start v jedné kategorii. 
 
Věková hranice pro pendlování, hostování a mimořádný start v sezóně 2021/22: 
Pendlovat či hostovat mohou hráči a hráčky narození 16. 5. 1997 a později, hráči a hráčky NBL a ŽBL 
narození 16. 5. 1997 - 15. 5. 1999 mohou hostovat max. o 1 stupeň níže. 
Mimořádný start může být povolen hráčům a hráčkám narozeným 16. 5. 2000 a později. 
 
Čl. 7, odst. (1) 
(1) Řídící orgán soutěže navrhuje a výbor ČBF (u oblastních soutěží příslušný oblastní výbor) 
schvaluje podmínky, které musí kluby splňovat pro start v mistrovských soutěžích. Přitom může 
stanovit zejména: 
 a) technické vybavení sportovních hal a tělocvičen, nezbytné pro určitou soutěž 
 b) zabezpečení péče o mládež 
 c) členský příspěvek vklad do soutěže. 
 
Čl. 45, odst. (6) 
(6) Změny Soutěžního řádu basketbalu byly schváleny Výborem ČBF dne 23. 4. 2021 a Arbitrážní 
komisí dne 30. 4. 2021 a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2021. 
 
 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD BASKETBALU – 2. část 
 
Čl. 5, odst. (1) 
(1) Do nejnižších tříd pořádaných územním výborem ČBF se může přihlásit kterýkoliv basketbalový 
klub sdružený v ČBF v obvodu působnosti (viz čl. I, odst. 1.8 Stanov ČBF) příslušného řídícího 
orgánu. Do nejnižších tříd soutěží oblastních soutěží mimo obvod působnosti příslušného řídícího 
orgánu se může basketbalový klub přihlásit v případě, že s tím vysloví souhlas řídící orgán, který tuto 
soutěž řídí. 
 
Čl. 45, odst. (6) 
(6) Změna Soutěžního řádu basketbalu byla schválena Výborem ČBF dne 23. 4. 2021 a Arbitrážní 
komisí ČBF dne 30. 4. 2021 a nabývá účinnosti dnem 16. 5. 2021. 
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SMĚRNICE O STARTU ZAHRANIČNÍCH HRÁČŮ V DRUŽSTVECH ODDÍLŮ 
A KLUBŮ ČR 

 
Čl. 7, odst. (3) – nové znění, stávající odst. (3) – (5) přečíslovat na (4) – (6): 
(3) Kluby NBL a ŽBL jsou oprávněny svými příslušnými orgány navrhnout do Rozpisu své soutěže 
výjimky z této směrnice. 
 
Čl. 7, odst. (6) 
(6) Změny Směrnice o startu zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů ČR byly schváleny 
Výborem ČBF dne 23. 4. 2021 a Arbitrážní komisí ČBF dne 30. 4. 2021 a nabývají účinnosti dnem 
16. 5. 2021. 
 
 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 
 
Čl. 46, odst. (2) 
(2) V případě výskytu mimořádné situace (nouzový stav vyhlášený pro celou ČR či její část, 
karanténa na celém území ČR nebo její části apod.) může DK na žádost provinilce změnit původně 
udělený trest ZZČ nebo ZVF nebo jeho část na trest podmíněný. 
 
Čl. 46, odst. (5) 
(5) Změna Disciplinárního řádu byla schválena Výborem ČBF dne 23. 4. 2021 a Arbitrážní komisí 
ČBF dne 30. 4. 2021 a nabývá účinnosti dnem 16. 5. 2021. 
 
 

PŘESTUPNÍ ŘÁD 
 
Čl. 1, odst. (8) 
(8) Hráč může ohlásit přestup do nového klubu v období od 16. 5. do 28. 2. následujícího roku, 
v kategoriích U11 a U12 U11, U12, U13, U14 a U15 jen v období od 16. 5. do 30. 9. Přestupy mohou 
být z klubu a do něj hlášeny až po skončení mistrovské soutěže v případě, že soutěž skončí po 15. 5. 
Pokud mateřský klub nehraje žádnou mistrovskou soutěž v kategorii U11 či U12, U11, U12, U13, U14 
a U15, lze přestup v těchto kategoriích povolit i po 30. 9., v ostatních odůvodněných případech 
schvaluje žádost o přestup Výbor ČBF na návrh generálního sekretáře. 
 
Čl. 1, odst. (9) 

(9) Hráč může ohlásit hostování do jednoho družstva jiného klubu od 1. 7. do 28. 2. následujícího 
roku, v kategoriích U11 a U12 U11, U12, U13, U14 a U15 jen v období od 1. 7. do 30. 9. Výjimkou 
jsou případy, kdy hráč hlásí hostování do družstev U19 a mladších stejného klubu, do kterého měl 
povolené hostování do 15. 5. téhož roku. V tom případě lze hostování hlásit již od 16. 5. každého 
roku. 
Pokud mateřský klub nehraje žádnou mistrovskou soutěž v kategorii U11 a U12 U11, U12, U13,  U14 
a U15, lze hostování v těchto kategoriích povolit i po 30. 9., v ostatních odůvodněných případech 
schvaluje žádost o hostování Výbor ČBF na návrh generálního sekretáře. 
 
Čl. 2, odst. (3) 
(3) Hráč kategorie mládež přestupující bez souhlasu mateřského klubu a kterému hráčská smlouva 
s mateřským klubem končí v období od 30. 6. do 28. 2. následujícího roku, může hlásit přestup do 
nového klubu kdykoliv po datu skončení smlouvy s mateřským klubem, nejpozději však do 28. 2. 
následujícího roku, v kategoriích U11 a U12 U11, U12, U13, U14 a U15 jen od 1. 7. do 30. 9. 
 
Čl. 2, odst. (4) 
(4) Hráč kategorie mládež, který přestupuje se souhlasem mateřského klubu, může přestoupit 
kdykoliv v době od 16. 5. do 28. 2. následujícího roku, v kategoriích U11 a U12 U11, U12, U13, U14 
a U15 jen od 16. 5. do 30. 9. 
 
Čl. 4, odst. (3) – úprava prvních 3 řádků: 
(3) Žádost o hostování je možno podat kdykoliv od 1. 7. do 28. 2. následujícího roku, v kategoriích 
U11 a U12 U11, U12, U13, U14 a U15 jen od 1. 7. do 30. 9., s výjimkou dle čl. 1, odst. (9), s tím, že 



3 
 

doba hostování je vázána vždy od data podání žádosti o hostování do konce stávajícího hracího 
období. 
 
Čl. 13, odst. (13) 
(13) Tento přestupní řád nabývá účinnosti dnem 15. 9. 2020 16. 5. 2021. Tímto dnem zároveň končí 
účinnost přestupního řádu basketbalu platného od 16. 5. 2019 15. 9. 2020. Pokud není uvedeno jinak, 
řídí se ustanoveními PŘ platného od 15. 9. 2020 16. 5. 2021 i vztahy vzniklé za platnosti PŘ platného 
do 14. 9. 2020 15.5. 2021. Změny PŘ byly schváleny Výborem ČBF dne 23. 4. 2021 a Arbitrážní 
komisí dne 30. 4. 2021 a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2021. 


