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R O Z P I S 

turnajů o titul Mistr České republiky sezóny 2021/2022  

v kategoriích juniorů a juniorek U19, kadetů a kadetek U17 

1. Všeobecná ustanovení: 
1.1. Úvodní ustanovení:  
Ve smyslu čl. 1.4.6.5. a čl. 1.4.7.2.  Rozpisu soutěží sezóny 2021/2022 vypisuje STK ČBF turnaje 
o titul Mistr ČR pro sezónu 2021/2022 v kategoriích juniorů a juniorek U19 a kadetů a kadetek 
U17. 
Nedílnou součástí rozpisu jsou: Příloha č. 1 Manuál MČR 

1.2. Účastníci:  
Startují vítězové play-off extraligy v kategoriích juniorů U19 a kadetů U17 a družstva na 1. – 8. 
místě po základní části extraligy juniorek U19 a kadetek U17. 
 
1.3. Systém: 
1.3.1. Hraje se na hřišti v dlouhodobé části extraligy nejlépe umístěného postupujícího 
družstva z play-off extraligy juniorů U19 a kadetů U17 resp. na hřišti vítěze základní části 
juniorek U19 a kadetek U17 v termínech: 
 
junioři 07. – 08. 5. 2022 
juniorky 06. – 08. 5. 2022 
kadeti 14. – 15. 5. 2022 
kadetky 13. – 15. 5. 2022 
 
1.3.2. Pořadí zápasů MČR juniorů U19 a kadetů U17: 
1. hrací den: 1 – 4 / 2 – 3  
(družstva jsou seřazena a očíslována podle umístění v dlouhodobé části soutěže) 
2. hrací den: poražení z 1. dne o 3. místo / vítězové z 1. dne o 1. místo 
 
1.3.3. Pořadí zápasů MČR juniorek U19 a kadetek U17: 
1. den: 1-8, 4-5, 2-7, 3-6 
2. den: poražený 1/8 – 4/5, poražený 2/7 – 3/6, vítěz 2/7 – 3/6, vítěz 1/8 – 4/5 
3. den: zápasy o 7., 5., 3. místo, finále 
 
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 včetně příloh. 



 

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 delegát 
VV ČABR a delegát Komise vrcholového basketbalu mládeže (KVBM). 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), pokud se nedohodnou jinak. 
 
1.8. Zajištění noclehů: Pro družstva zajišťuje pořadatel noclehy na základě požadavku uplat-
něného předběžně nejpozději 10 dnů předem. Pro rozhodčí, hlavního rozhodčího a dele-
gované členy VV ČABR a KVBM 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 příslušnému orgánu ČBF. 
 
2. Povinnosti pořadatele a zúčastněných družstev: viz příloha č. 1 
 
3. Hospodářské podmínky: 
3.1. Družstva startují na turnajích na vlastní náklady. 
 
3.2. Každému účastníku bude po řádném dokončení soutěže (viz také poslední věta čl. 4) 

vyplacena odměna za účast družstva na MČR ve výši: 

a) účastníci MČR mimo pořadatele po 12 000 Kč 
b) pořadatelé MČR po 6 000 Kč 
c) pořadatel dále obdrží od ČBF zálohu 33 000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s organizací 
akce dle rozpočtu. Tento rozpočet je nepřekročitelný a záloha musí být zúčtována proti 
vynaloženým nákladům. 
 
Odměna bude poukázána klubům na základě uzavřené dohody (návrhy dohod zašle klubům 
ČBF). 



 

3.3. Výdaje spojené s rozhodčími, hlavním rozhodčím a delegáty VV ČABR a KVBM 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: 

rozhodčí: 1 000 Kč za každé utkání juniorů U19, 750 Kč za každé utkání juniorek U19, 800 Kč 

za každé utkání kadetů U17, resp. 700 za každé utkání kadetek U17, hlavní rozhodčí a delegáti 

VV ČABR a KVBM s výjimkou ústředních trenérů 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. 

3.4. Veškeré další výdaje, včetně rozhodčích u stolku, hradí pořadatel z vlastních prostředků. 

4. Časový pořad utkání: Řídící orgán nenařizuje detailní časový pořad utkání. Ten určí po-

řadatel dle místních podmínek při zachování pořadí zápasů podle čl.1.3.2. tohoto rozpisu s tím, 

že mezi začátky zápasů v jednom hracím dni musí být časový odstup minimálně 135 minut. 

Časový pořad je pořadatel povinen oznámit všem družstvům, delegovaným činovníkům a ČBF 

nejpozději 10 dnů předem. 

5. Delegovaní činovníci: Hlavní rozhodčí, rozhodčí a delegáty VV ČABR a KVBM delegují 

odborné komise 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. 

Delegace činovníků: 

 
kategorie pořadatel hlavní rozhodčí delegát ČABR 

delegát  KVBMH 

(D)  

07. – 08. 5. junioři BK Sojky Pelhřimov P. Hlaváček R. Vyklický L. Pivoda  

06. – 08. 5. juniorky Sokol H. Králové O. Sládek P. Hruša  T. Holešovský 

14. – 15. 5. kadeti Tygři Brno  P. Hlaváček  J. Baloun F. Rón  

13. – 15. 5. kadetky Sokol H. Králové J. Buňka I. Dolinek  M. Martišek 

 

 

 

 



 

 

Delegace rozhodčích: 

 kategorie pořadatel Rozhodčí 

07. – 08. 5. junioři BK Sojky Pelhřimov  Výborný, Kremser, Musil, Pazourek, Hartig, Petrák 

06. – 08. 5. juniorky Sokol H. Králové 
Barták M., Kavan, Křičková, Scholzová, 

Melichárek, Dombrovský 

14. – 15. 5. kadeti Tygři Brno  Ulrych, Barták M., Kavan, Tesař 

13. – 15. 5. kadetky Sokol H. Králové Vildová, Karabínová, Nevřela, Lunhul, Kremser 

  

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

Vyřizuje: 
Martin Jakeš 
Voctářova 2449/5. 180 00 Praha 8 – Libeň 
tel.: 603 144 802, e-mail: mjakes@cz.basketball 
 


