
 

Rozpis baráže o účast v I. LM ročníku 2023/2024 

 

I. Všeobecná ustanovení: 

1.1. Úvodní ustanovení: 

Česká basketbalová federace vypisuje prolínací soutěž (baráž) o účast v I. LM ročníku 
2023/2024. Zápasy jsou součástí ročníku 2022/2023. 

Soutěž řídí: sportovní ředitel I. LM Martin Jakeš, ČBF Dock in One, Voctářova 2449/5, 180 00 
Praha 8, mobil 603 144 802, e-mail: mjakes@cz.basketball 

1.2. Účastníci: 

Vítězové play-off II. LM 2022/2023; 19. tým I. LM ročníku 2022/2023. Družstva jsou povinna 
potvrdit svoji účast v soutěži nejpozději 8. 5. 2023 do 23:00 hod. na adresu řídícího orgánu (viz 
čl. 1.1) 

1.3. Systém soutěže a postup: 

Dvoukolově každý s každým doma-venku. Dva nejúspěšnější týmy postoupí do I. LM  
2023/2024. Ostatní týmy budou v sezóně 2023/2024 hrát II. LM. 

1.4. Termíny:  

Zápasy budou odehrány v termínech 20. - 21. 5., 27. - 28. 5. a 3. - 4. 6. 2023. Případné 
předehrávky zápasů mohou být řídícím orgánem na základě dohody klubů povoleny bez 
poplatku. 

1.5. Závazné předpisy 

Pro zápasy platí pravidla basketbalu, SŘB, tento rozpis, rozpis soutěží řízených STK a rozpis I. 
LM. 

1.5. Náležitosti: 

Družstva startují na soupisky platné pro sezónu 2022/2023. 

1.6. Rozhodčí a komisaři: 

Utkání budou řízena dvěma rozhodčími – delegaci provádí ČABR. 

Odměny jsou stanoveny ve výši  1 200,- Kč  

Náhrada za všední den  300,-Kč 

Na náhradu 300,- Kč nemá nárok rozhodčí s bydlištěm v místě utkání. Stravné a cestovné náleží 
dle Rozpisu soutěží ČBF.  



 

Jízdné: 4,50 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 6,30 Kč/km. 

Odměna komisařů 700,- Kč 

Náhrada za všední den 300,- Kč 

Na náhradu za všední den nemá nárok komisař s bydlištěm v místě utkání. Stravné náleží dle 
Rozpisu soutěží ČBF. 

Komisař má nárok na jízdné ve výši 4,50 Kč/km.  

1.7. Pořad utkání: 

Rozlosování bude provedeno ihned, jak budou známi účastníci, a bude zveřejněno na 
stránkách ČBF. 

 

 

 Martin Jakeš v.r. 

 sportovní ředitel I. LM 

 

 


