ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE
OBLAST ZÁPADNÍ ČECHY
Úslavská 75, 362 00 Plzeň

Vyhlášení soutěží pro sezónu 2020/2021
Výbor ČBF - Oblast Západní Čechy vyhlašuje mistrovské soutěže pro sezónu 2020/2021 v
těchto kategoriích:
•
•
•
•
•

U11 – nejmladší minižactvo 1. 1. 2010 a mladší
U12 – mladší minižactvo 1. 1. 2009 a mladší
U13 – starší minižactvo 1. 1. 2008 a mladší
muži, ženy 31. 12. 2001 a starší
Krajský pohár - muži, ženy 31. 12. 2001 a starší
(přihlášky na formuláři ČBF – OZČ)

•

přípravky – 1. 1. 2011 a mladší + starší hráči trénující od 1.9.2020, kteří
nehrají pravidelné soutěže
(přihlášky mailem na cbfplzen@seznam.cz – samostatně do 24. 9.
2020)

Výbor ČBF - OZČ si vyhrazuje právo slučovat shora uvedené kategorie do společných
soutěží, pokud nebude v jednotlivých kategoriích dostatečný počet družstev pro
samostatnou soutěž. Případně sloučit soutěž s jinou oblastí ČBF.
a dále ve spolupráci s ČBF přijímá přihlášky do soutěží (NRS)
•
•
•

U15 – starší žáci, žákyně 1. 1. 2006 – 31. 12. 2006
U17 – kadeti, kadetky 1. 1. 2004 – 31. 12. 2005
U19 – junioři, juniorky 1. 1. 2002 – 31. 12. 2003
(přihlášky na formuláři ČBF)

Řízením těchto soutěží výbor ČBF - OZČ pověřil Sportovně-technickou komisi ČBF - OZČ
a stanovil pro přihlášená družstva povinnost splnit následující podmínky.
1.
Mít k dispozici tělocvičnu odpovídající vybavením pravidlům basketbalu (vyjímky
budou povoleny individuálně s přihlédnutím k vývoji vyjímek v minulých
sezónách)
2.
Mít organizačního pracovníka s aktivní e-mailovou adresou pro každodenní příjem
elektronické pošty.
3.
Používat k zápasům pouze oficiální míče Molten nebo Gala (minižactvo U11, U12,
U13 vel. 5; muži, junioři U19 a kadeti U17, žáci U15 a U14 vel. 7; ženy, juniorky
U19 a kadetky U17, žákyně U15 a U14 vel. 6).
4.
Mít kvalifikovaného trenéra s platnou licencí minimálně "C" nebo TVB či TB-II
5.
Zajistit hospodářsky účast družstva v soutěži a její řádné dokončení.
6.
Mít vyrovnané pohledávky vůči všem organizačním složkám ČBF.
7.
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).
8.
Na každé družstvo dospělích mít minimálně jedno družstvo mládeže přihlášené do
soutěží ČBF

9.
10.

Zajistit přihlášení jednoho rozhodčího na každé družstvo dospělých a dorostu a na
všechna družstva žactva pak jednoho rozhodčího.
K přihlášce do soutěže přiložit doklad o úhradě členského příspěvku za každé
družstvo přihlášené do soutěže:
a/ dospělí
2.000,-Kč
b/ minižactvo
250,-Kč
c/ nadregionální soutěže U14/U15
1.000,- Kč
d/ nadregionální soutěže U17/U19
2.000,- Kč

V souvislosti s tím předkládáme všem klubům přihlášku do soutěží pro sezónu
2020/2021. Termínová listina bude v pracovní verzi zpřístupněna na www.cbfplzen.cz a v
přesné podobě bude zveřejněna nejpozději při losování soutěží.
Hrací systémy budou stanoveny dle počtu přihlášených družstev. O postup na MČR a NF
mini bude sehrána samostatná kvalifikace spolu s kluby ČBF KV.
Řádně a úplně vyplněné přihlášky družstev se odesílají spolu s dokladem o zaplacení
členského příspěvku nejpozději do 17. června 2020
na adresu:
Jiří Buňka
Mírová 556
331 41 Kralovice
Termínová listina bude zpracována v návaznosti na soutěže ČBF a bude zveřejněna
nejpozději při losování soutěží, které proběhne začátkem července po dohodě s výborem
ČBF – OKV.

V Plzni 19.5.2020
Jiří Buňka
předseda STK ČBF – OZČ

