
Rozpis 

zápasů baráže o účast v Kooperativa NBL ročníku 2022/2023 

 

1. Všeobecná ustanovení: 

1.1.Úvodní ustanovení: 

V souladu se sestupovým klíčem Kooperativa NBL a postupovým klíčem I. LM vypisuje 

ČBF baráž o účast v Kooperativa NBL 2022/2023. 

Baráž je součástí ročníku 2021/2022. 

Soutěž řídí: sportovní ředitel Kooperativa NBL Ing. Zdeněk Ringsmuth,  

mobil 732 660 586, e-mail: zringsmuth@cbf.cz. 

Vítěz baráže je účastníkem Kooperativa NBL sezóny 2022/2023. 

1.2. Účastníci: 

Vítěz I. LM s tím, že baráže se nemohou zúčastnit VSCM, a 12. tým Kooperativa NBL 

2021/2022. Družstva jsou povinna potvrdit svojí účast v soutěži nejpozději 29.4.2022 do 

12,00 hod.  

Družstva odehrají baráž na 2 utkání systémem doma - venku s tím, že první utkání se 

uskuteční na hřišti účastníka I.LM a druhé na hřišti účastníka KNBL. Termíny utkání jsou 

6.5.2022   a 8.5.2022. 

V případě, že počet přihlášených bude jeden, baráž se neuskuteční a přihlášené družstvo 

získá právo startu v KNBL pro sezónu 2022/2023.  

Rozlosování bude zveřejněno na stránkách ČBF v sekci KNBL ihned, jak budou známi 

účastníci. 

1.3. Závazné předpisy 

Pro kvalifikaci platí pravidla basketbalu, SŘB, tento rozpis, rozpis I. LM, rozpis 

Kooperativa NBL a STP pro sezónu 2021/2022. 

1.4. Náležitosti: 

Družstva startují: 

a) družstvo KNBL na platnou soupisku pro sezónu 2021/2022 k termínu 28.2.202022 

b) družstva I. LM na platné soupisky pro sezónu 2021/2022  

 

Pro baráž mohou být tyto soupisky doplněny na počet 5 dospělých zahraničních hráčů. 

Všichni tito hráči mohou v utkáních baráže nastoupit. 
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1.5. Rozhodčí a komisaři: 

Utkání baráže budou řízena třemi rozhodčími.   

Odměny jsou stanoveny ve výši 4 000 Kč 

Náhrada za všední den 650 Kč 

Na náhradu 650 Kč nemá nárok rozhodčí s bydlištěm v místě utkání. 

Rozhodčí má nárok na jízdné ve výši 3,50 Kč/km. Jsou-li k utkání delegováni rozhodčí ze 

stejného místa nebo míst ležících nácestně do místa konání utkání, jsou povinni použít 

vozidla jednoho z nich. V takovém případě přísluší řidiči vozidla náhrada ve výši 

5,25 Kč/km. Stravné náleží podle platné vyhlášky. 

 

Odměna komisařů 1 200 Kč 

Náhrada za všední den 650 Kč 

Na náhradu za všední den nemá nárok komisař s bydlištěm v místě utkání. 

Komisař má nárok na jízdné ve výši 3,50 Kč/km. 

Odměny rozhodčích a komisařů budou hrazeny z prostředků ALK ve stejném režimu jako 

při utkáních NBL. 

 

1.6. Zvláštní ustanovení: 

V případě, že vítěz baráže se nepřihlásí do KNBL ročníku 2022/2023, bude toto dle 

Sazebníku sankcí ALK bráno jako odhlášení družstva před sezónou a dle bodu 1, písmeno 

q (uvedeného Sazebníku) klubu bude udělena pokuta do 100 000 Kč. 

 

Výbor ČBF tento rozpis schválil 18.8.2021 


