Vyhlášení I. ligy mužů pro sezónu 2022/2023
Výbor ČBF v souladu s ustanovením čl. 2, odst. 1 Soutěžního řádu basketbalu (dále jen SŘB)
vyhlašuje mistrovskou soutěž I. ligu mužů (dále jen I. LM) pro sezónu 2022/2023, a to:
- počet družstev I. LM je stanoven v sezóně 2022/2023 na 20 účastníků
I. LM není uzavřenou soutěží. Právo účasti v I. LM ročníku 2022/2023 má osmnáct nejlépe se
umístivších klubů v I. LM 2021/2022 a dva kluby baráže, případně kluby, které získaly právo
účasti v I. LM na základě převodu práva účasti v I. LM v souladu s Basketbalovými řády ČBF.
Baráže o účast v I. LM 2023/24 se zúčastní prvé tři kluby II. LM ročníku 2022/2023 a 19. klub I.
LM ročníku 2022/2023. Poslední družstvo I. LM ročníku 2022/2023 sestupuje přímo do II. LM.
vítěz I. LM 2022/23 má právo účasti v baráži o KNBL 2023/24 s 12. týmem KNBL 2022/23.
Řízením soutěže pověřuje Výbor ČBF Sportovního ředitele I. LM (dále jen SŘ), kterým je Martin
Jakeš, mobil: 603 144 802, mail: mjakes@cz.basketball, a stanovil pro přihlášená družstva
povinnost splnit následující podmínky.
1. Mít k dispozici hřiště zkontrolované technickou komisí ČBF po 1. 1. 2016 a zařazené do
kategorie B a vyšší. Nemá-li hřiště provedenu kontrolu podle tohoto požadavku, je klub
povinen spolu s přihláškou do soutěže požádat o provedení kontroly technickou komisí na
adrese: Martin.Sorf@seznam.cz.
2. Mít rozhlasové zařízení a technické zázemí pro zpracování online technického zápisu
a online TV přenosu utkání prostřednictvím TVCOM. Nesplnění této podmínky může být
trestáno podle čl. 39, odst. 1, písm. d) pokutou až 2 000 Kč za zápas.
3. Mít organizačního pracovníka s aktivní e-mailovou adresou pro každodenní příjem
elektronické pošty.
4. Používat k zápasům pouze oficiální míče Molten nebo Gala (muži vel. 7). Nesplnění této
podmínky může být trestáno pořádkovou pokutou podle č. 39, odst. 1, písm. d) pokutou až
1 500 Kč za zápas.
5. Mít kvalifikovaného trenéra minimálně s platnou licencí TB-III a případné asistenty trenérů
minimálně s licencí TB-II (viz Trenérský řád). Výjimka z tohoto ustanovení bude povolena klubu
na základě žádosti doložené finančním vkladem 8 500 Kč. Trenér, který měl udělenu výjimku z
kvalifikačních předpokladů v minulosti a držitelem licence požadovaného stupně se dosud
nestal, nemůže být zapsán na soupisce žádného družstva jako hlavní trenér. Doplní-li si trenér
s udělenou výjimkou kvalifikaci do 30. 6. 2023, bude finanční vklad klubu vrácen.
Trenér může být při vedení zápasu zastupován bez udání důvodu a bez postihu maximálně
v 15 % soutěžních zápasů družstva. Vedení družstva asistentem, držitelem licence TB-III, TVB

nebo ProfiT, zapsaným na soupisce, se považuje za splnění podmínky vedení družstva
kvalifikovaným trenérem. Za každou další neúčast kvalifikovaného trenéra při vedení zápasu
může být družstvu vyměřena pořádková pokuta 1 000 Kč za zápas.
6. Zajistit hospodářsky účast družstva v soutěži a její řádné dokončení.
7. Mít vyrovnané pohledávky vůči všem organizačním složkám ČBF.
8. Zabezpečit lékařské prohlídky ne starší jednoho roku u všech hráčů, kteří jsou uvedeni na
soupiskách družstev, a vést o nich evidenci (jméno, příjmení, výsledek lékařské prohlídky,
jméno lékaře a datum prohlídky).
9. K přihlášce do soutěže přiložit doklad o úhradě členského příspěvku, který činí 8 500 Kč.
V souvislosti s tím předkládám všem klubům I. LM přihlášku do soutěže pro sezónu 2022/2023.
Termínová listina bude zveřejněna na webu cz.basketball nejpozději při losování I. LM.
V I. LM mohou startovat:
• Muži: hráči narození 31. 12. 2003 a starší, bez omezení také junioři U19 (nar. 2004 a 2005) a
při splnění podmínek čl. 18, odst. 2 a 3 SŘB i hráči kategorie kadetů U17 (nar. 2006, 2007).
Zásady pro pendlování mezi družstvy stejného klubu v jedné věkové kategorii se řídí
ustanovením čl. 19 SŘB, podmínky pro hostování jsou upraveny v čl. 20 SŘB. Řádně a úplně
vyplněné přihlášky družstev se odesílají nejpozději do 24. června 2022 na mailovou adresu
mjakes@cz.basketball.
Losování I. LM se uskuteční 24. června 2022 v 10.00 hodin v sídle ČBF, Praha 8 - Libeň,
Voctářova 2449/5. Odůvodněné požadavky na přidělení losovacích čísel mohou kluby zaslat
spolu s přihláškou.

V Praze 16. 5. 2022
JUDr. Miroslav Jansta v. r.
předseda ČBF
Vyřizuje:

Martin Jakeš
sportovní ředitel I. LM
mob.: 603 144 802
e-mail: mjakes@cz.basketball

