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 R O Z P I S 

turnajů o titul Mistr České republiky sezóny 2021/2022 v kategoriích 
starších žáků a žákyň U15 a mladších žáků a žákyň U14 

 

1. Všeobecná ustanovení: 
 
1.1. Úvodní ustanovení: Ve smyslu čl. 1.4.10. a 1.4.11. Rozpisu soutěží sezóny 2021/2022 
vypisuje STK ČBF turnaje o titul Mistr ČR pro sezónu 2021/2022 v kategoriích starších žáků a 
žákyň U15 a mladších žáků a žákyň U14. 
 
1.2. Účastníci: Na MČR st. žáků a žákyň U15 a žáků a žákyň U14 postoupí z každé extraligové 
skupiny družstva na 1. – 4. místě.  
 
1.3. Systém:  
1.3.1. Hraje se: 
- Pořadatelé MČR U15 i U14 byli určeni ve výběrovém řízení. 
 
Termíny MČR: 
mladší žákyně U14 29. 4. – 01. 05. 2022                    pořadatel: TJ Sokol Hradec Králové 
mladší žáci U14 29. 4. – 01. 05. 2022   pořadatel: Tygři Brno 
starší žákyně U15 06. – 08. 05. 2022   pořadatel: TJ Sokol Hradec Králové 
starší žáci U15  06. – 08. 05. 2022   pořadatel: BK NH Ostrava 
 
1.3.2 Turnaj o titul Mistr České republiky – Final8  

Startuje prvních 8 družstev extraligy.  

Pořadí zápasů M-ČR: 

1. den: 1A-4B, 2B-3A, 2A-3B, 1B-4A 

2. den: poražený 1A/4B – 2B/3A, poražený 2A/3B – 1B/4A, vítěz 1A/4B – 2B/3A, vítěz 2A/3B 
– 1B/4A  

3. den: zápasy o 7., 5., 3. místo, finále 

 

mladší žákyně U14:  
pořadatel: TJ Sokol Hradec Králové (Jiří Jirsa, mobil: 607 887 677, e-mail: jirsajiri@razdva.cz)  
 
mladší žáci U14:  
pořadatel: Tygři JBC Brno (Jitka Olbortová, mobil: 608 813 030, e-mail: olbortka@volny.cz) 

mailto:olbortka@volny.cz


 

 
žáci U15:  
pořadatel: BK NH Ostrava (Marek Stuchlý, mobil: 603 877 855, e-mail: 
marekstuchly@seznam.cz) 
 
žákyně U15:  
pořadatel: TJ Sokol Hradec Králové (Jiří Jirsa, mobil: 607 887 677, e-mail: jirsajiri@razdva.cz) 
 
1.4. Titul: vítěz turnaje získává titul "Mistr České republiky 2021/2022“. 
 
1.5. Závazné předpisy: pro zápasy Mistrovství ČR platí Pravidla basketbalu, SŘB, Rozpis soutěží 
řízených STK ČBF v sezóně 2021/2022 a tento Rozpis. 
 
1.6. Námitky a protesty: viz čl. 40 Soutěžního řádu basketbalu. Musí být podány písemně do 
60 minut po skončení utkání se vkladem 1 500 Kč. Rozhodne o nich na místě soutěžní komise 
(viz čl.1.7. tohoto rozpisu). 
 
1.7. Soutěžní komise: Po sportovně technické stránce řídí turnajové zápasy soutěžní komise 
v čele s hlavním rozhodčím, kterého jmenuje řídící orgán. Dalšími členy komise jsou delegáti 
VV ČABR a delegáti Komise basketbalu dětí a mládeže (KBDM) pro U15 a U14. Povinnosti 
soutěžní komise viz čl. 37 SŘB. Soutěžní komise rovněž řeší disciplinární provinění, k nimž 
dojde v průběhu turnaje. Hlavní rozhodčí a delegát VV ČABR se střídají při zápasech ve výkonu 
funkce komisaře (čl. 37, odst. 4 SŘB). 
 
1.8. Zajištění noclehů: Pro družstva zajišťuje pořadatel noclehy na základě požadavku 
uplatněného předběžně nejpozději 10 dnů předem. Pro rozhodčí, hlavního rozhodčího a 
delegované členy VV ČABR a KBDM zajišťuje pořadatel noclehy na základě jejich požadavku, 
uplatněného bezprostředně po obdržení delegace. Pořadatel oznámí adresu ubytování a haly 
(včetně telefonického a e-mailového spojení) včas všem družstvům, delegovaným činovníkům 
a pracovníkovi ČBF pověřenému sekretářem ČBF řízením soutěže (Lukáš Rovenský, ČBF Praha, 
lrovensky@cz.basketball). 
 
1.9 Povinnosti pořadatele a zúčastněných družstev: 
1.9.1 Pořadatel je povinen zajistit: 
• tělocvičnu s hřištěm min. 26 x 14 m vybavenou automatickým časoměrným zařízením, 

ukazatelem skóre a 24 sekund, ukazatelem počtu chyb hráčů a družstva, praporky pro 
oznamování 4 chyb družstva a ukazatel alternativního držení. 

• všeobecnou organizaci soutěže, pořadatelskou a zdravotní službu a propagaci soutěže 
• rozhodčí u stolku v předepsaném složení a zápisy o utkání 
• úhradu rozhodčích a ostatních delegovaných činovníků dle hospodářských podmínek 

tohoto rozpisu 



 

• představování hráčů i rozhodčích a hlasatelskou službu v celém průběhu zápasů 
• doporučuje se zpracovávat on-line technické zápisy a zajistit přenosy utkání 

prostřednictvím TVcom. 
 
1.9.2 Všechna zúčastněná družstva 
• pokud nejsou pořadatelem zajištěny on-line technické zápisy, zpracují statistické 

vyhodnocení ze svých zápasů způsobem uplatňovaným v dlouhodobé části soutěže. 
 
2. Hospodářské podmínky: 
2.1. Družstva startují na turnajích na vlastní náklady. 
2.2. Každému účastníku bude po řádném dokončení soutěže (viz také poslední věta čl. 4) 
vyplacena odměna za účast družstva na MČR ve výši: 
 

a) účastníkům MČR žáků a žákyň U15 po 8 000 Kč 
b) účastníkům MČR žáků a žákyň U14 po 6 000 Kč 

 
Odměna bude poukázána klubům na základě uzavřené dohody (návrhy dohod zašle klubům 
ČBF). 
 
2.3. Výdaje spojené s rozhodčími, hlavním rozhodčím a delegáty VV ČABR a KBDM hradí ČBF 
prostřednictvím pořádajícího klubu, kterému bude na tyto výdaje poskytnuta přiměřená 
záloha. Náhrady přísluší rozhodčím a delegátům podle čl. 2.14. Rozpisu soutěží 2021/2022, 
odměny jsou upraveny takto: 
 
Odměny: 
rozhodčí: 500 Kč (U14) 600 Kč (U15) Kč za každé utkání, hlavní rozhodčí a delegáti VV ČABR a 
KBDM: 1 500 Kč za den. Za každý pracovní den, v němž se bude turnaj hrát, přísluší hlavnímu 
rozhodčímu, delegátům VV ČABR a KBDM a rozhodčím příplatek 300 Kč. 
 
2.4. Veškeré další výdaje, včetně rozhodčích u stolku, hradí pořadatel z vlastních prostředků, 
v kategoriích U15 a U14 obdrží pořadatel na částečné krytí těchto výdajů příspěvek 15 000 Kč. 
 
3. Časový pořad utkání: Řídící orgán nenařizuje detailní časový pořad utkání. Ten určí 
pořadatel dle místních podmínek při zachování pořadí zápasů podle čl. 1. 3. tohoto rozpisu s 
tím, že mezi začátky zápasů v jednom hracím dni musí být časový odstup minimálně 120 minut, 
mezi začátky zápasů stejného družstva v po sobě následujících dnech minimálně 14 hodin.  
Časový pořad je pořadatel povinen oznámit všem družstvům, delegovaným činovníkům a ČBF 
v Praze nejpozději 10 dnů předem. Po skončení posledního zápasu se uskuteční předání 
medailí (dodá ČBF) za povinné účasti všech medailistů. 
 



 

4. Delegovaní činovníci: Hlavní rozhodčí, rozhodčí a delegáti VV ČABR a KBDM jsou delegováni 
odbornými komisemi ČBF. Rozhodčí u stolku zajišťuje pořadatel. Všichni činovníci jsou povinni 
se dostavit do haly 60 minut před začátkem prvního utkání. Delegaci rozhodčích na jednotlivé 
zápasy provádí delegát VV ČABR. 
 

 Bc. Martin Jakeš, v. r. 
     předseda STK ČBF 
 
 

 
Delegace činovníků: 

 
Kategorie Pořadatel 

hlavní 
rozhodčí 

delegát ČABR 
delegát KBDM 

29. 4. – 01. 
05. 

ml. žákyně 
U14 

TJ Sokol Hradec 
Králové 

J. Buňka R. Treml  R. Landa 

29. 4. – 01. 
05.  

ml. žáci U14 Tygři Brno R. Paulík I. Matějek  J. Novotný 

06. – 08. 05. žákyně U15 
TJ Sokol Hradec 
Králové 

P. Buršík J. Hošek P. Treml 

06. – 08. 05. žáci U15 BK NH Ostrava R. Treml P. Sušer F. Rón  

 
Delegace rozhodčích: 

 Kategorie pořadatel Rozhodčí 

29. 4. – 01. 
05.  

ml. žákyně 
U14 

TJ Sokol Hradec 
Králové 

Mynarčík, Šenk, Karwowska, Bráblík, 
Podhůrský 

29. 4. – 01. 
05.  

ml. žáci U14 Tygři Brno Theodor, Kult, Holaň, Špaček, Syrovátka 

06. – 08. 05. žákyně U15 
TJ Sokol Hradec 
Králové 

Hejduk, Shumskyy, Klapetek, Veis, 
Hendrych 

06. – 08. 05. žáci U15 BK NH Ostrava Zavřel, Ščurek, Slovák, Hecl, Nehoda 

 
 
Vyřizuje: 
Lukáš Rovenský 
Dock in One, Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 
tel.: 606 150 679, e-mail: lrovensky@cz.basketball 
 


