
 

 

PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DRUŽSTEV DO 

SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH SPORTOVNĚ 

TECHNICKOU KOMISÍ ČBF OBLAST KARLOVY 

VARY V SEZÓNĚ 2020/2021 
 

 

 

Kluby, jejichž družstva mají být zařazena do soutěží řízených STK ČBF Oblast Karlovy Vary v sezóně 

2020/2021, musí splňovat tyto podmínky: 

 

1. mít k dispozici tělocvičnu s hřištěm o rozměrech minimálně 22 x 12 m pro soutěže dospělých, 

21 x 11 m pak pro soutěže mládeže s deskou 120 cm ve hřišti; 

 

2. minimální vybavení tělocvičen: 

 a) ukazatel skóre umístěný viditelně ze střídaček a stolku zapisovatelů, 

b) tabulky pro označení chyb hráčů, 

c) červené praporky označující 5 chyb družstva, 

d) lékárnička, 

e) šipku pro alternativní způsob rozhodování; 

 

3. mít kvalifikovaného trenéra pro každé přihlášené družstvo dospělých, dorostu a minižactva s 

platnou trenérskou licencí; 

 

4. zajistit ekonomickou stránku účasti přihlášených družstev a řádné dokončení soutěží; 

 

5. mít vyrovnané pohledávky vůči všem organizačním složkám ČBF; 

 

6. zabezpečení péče o mládež - na každé přihlášené družstvo dospělých přihlásit alespoň jedno 

družstvo mládeže; 

 

7. přihlásit za každé družstvo jednoho rozhodčího; 

 

8. zabezpečit lékařské prohlídky ne starší jednoho roku u všech hráčů, kteří jsou uvedeni na 

soupiskách družstev, a vést o nich evidenci; 

 

9. k přihlášce do soutěží přiložit doklad o úhradě členského příspěvku na účet číslo: 

203284031/0600, variabilní symbol 03 a specifický symbol klubu, který činí za každé družstvo: 

  - dospělých           1.500,- Kč, 

  - kategorie U 19, U 17 (NRL) 2.000,- Kč, 

- kategorie U 15, U 14 (NRL)  1.000,- Kč, 

- kategorie U 13, U 12, U 11, U 10      500,- Kč; 

 

10. přihlášku spolu s dokladem o zaplacení členského příspěvku je nutno odeslat na adresu: 

Lukáš Šnobl, Šachetní 135/5, Královské Poříčí, 357 41 nejpozději do 17. 6. 2020. 

 

 

Sankce při nesplnění podmínek se budou řídit soutěžním řádem basketbalu!!! 

 

- Ad 5.  Nepřijetí družstev do soutěží. 

- Ad 6.  Pokuta 3.000,- Kč za chybějící družstvo. 

- Ad 7.  Pokuta 3.000,- Kč za chybějícího rozhodčího. 


