ROZPIS
SOUTĚŽE V BASKETBALU PRO HRACÍ OBDOBÍ 2012/2013
21. ROČNÍK - MISTROVSTVÍ ČR – ŽENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA

1. Základní ustanovení
1.1

Výbor České basketbalové federace o.s. vyhlašuje pro soutěžní ročník 2012/2013
Mistrovství České republiky v basketbale žen – ŽENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA
(dále jen ŽBL). Řízením soutěže pověřuje výbor ČBF Asociaci ženských ligových
klubů (dále jen AŽLK).

1.2. Právo účasti v ŽBL mají tyto subjekty:
Basketbal sport, s.r.o., se sídlem Brno, 616 00, Horákova 7, IČ: 60706589,
USK Basketbal s.r.o., se sídlem Praha 2, 120 00, Na Folimance 2, IČ: 28426304 ,
BK Servis s.r.o., se sídlem Trutnov, 541 01, Na Nivách 568, IČ: 28800702,
TJ Sokol Hradec Králové se sídlem Hradec Králové, 500 02, Eliščino nábřeží 777,
IČ: 13586475,
Basketbalový klub Strakonice se sídlem Strakonice, 386 01, Máchova 1113,
IČ: 42386748
Sport Euro Time s.r.o., se sídlem Vodochody, 250 69, Průběžná 10, IČ: 26186098
BK Lokomotiva Karlovy Vary se sídlem Karlovy Vary, 360 01, Jízdárenská 1,
IČ: 14703513, občanské sdružení
Basketbal SK Královo pole se sídlem Brno 612 00, Vodova 108, IČ 64327086
Sportovní klub Folimanka., se sídlem Praha 2, 120 00, Na Folimance 2, IČ: 26666481
BLK VŠE Praha, se sídlem Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3, IČ: 26570076
BK Studánka Pardubice, se sídlem Pardubice, 530 02, Sladkovského 1553,
IČ: 26667444
DSK Baskeball, se sídlem Praha 11, 148 00, Láskova 1817, IČ: 27012387
Pro všechny kluby je podmínkou pro účast v ŽBL uhrazení všech finančních
závazků, které vznikly v souvislosti s jejich působením v ŽBL a ČBF
1.3. Kluby zašlou řídícímu orgánu ČBF-AŽLK:
a) ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku do soutěže podepsanou
statutárním zástupcem subjektu oprávněného startovat v soutěži, která současně
slouží jako podpisový vzor, s písemným prohlášením, že účast v soutěži je
hospodářsky zajištěna a že družstvo soutěž dokončí. Náležitostí přihlášky je přesná
adresa sekretariátu klubu, eventuálně osoby pověřené přijímáním korespondence za
klub. Klub je povinen uhradit do stanoveného termínu kauci a splnit další podmínky.

Každou změnu adresy a funkcionářů je klub povinen ve lhůtě jednoho týdne sdělit
řídícímu orgánu.
b) doklad o zaplacení členského příspěvku AŽLK (ve výši 25 000,- Kč), členského
příspěvku ČBF (ve výši 15 000,- Kč) a kauce resp. doplatku kauce na hodnotu
30 000 Kč.
Finanční úhrady je nutno provádět na číslo účtu 1716905504/0600.
Úhrada všech příspěvků a poplatků je bezpodmínečně nutná pro přijetí
přihlášky do ŽBL ročníku 2012/2013.
1.4. Hraje se podle Pravidel basketbalu vydaných FIBA, platných od 1.10.2010
1.5. Systém soutěže je uveden v bodě 2.
1.6

Soupisky
Viz Statut ŽBL část D, odst. 4. Nejpozději 30 min. před stanovený začátkem utkání jsou
družstva povinna předložit komisaři utkání ke kontrole soupisku
družstva a písemný seznam hráček s čísly, které budou uvedeny v zápise. V tomto
seznamu bude rovněž označena kapitánka, hostující hráčky a budou zde uvedeni i
přítomní trenéři a asistenti.

1.7. Start zahraničních hráček
V jednom družstvu může v průběhu hracího období působit - mít na soupisce
neomezený počet zahraničních hráček z EU i mimo EU, ale maximálně 2
z mimoevropských zón.
K utkání může nastoupit (být na zápise o utkání) max. 6 zahraničních hráček.
Pokud klub bude mít na soupisce více jak 5 zahraničních hráček uhradí ČBF za šestou a
další zahraniční hráčku 100 000,- Kč
Zahraniční hráčky narozené 31.12.1994 a starší nemohou hostovat ani pendlovat.
1.8. Míče, dresy, zahajovací ceremoniál a ukončení utkání
a) Na základě sponzorské smlouvy pro vybavení klubů ŽBL je pro utkání povoleno
používat pouze míče Molten, které kluby obdrží v rámci této smlouvy. Pořádající
družstvo předloží minimálně 3 míče shodné s hracím pro soupeře na rozcvičení. A
to min. 45 min. před začátkem utkánjí.
b) K utkání jsou hráčky povinny nastoupit v jednotných dresech (trenýrky, tričko) s
čísly od 4 do 15 včetně 21-25, 31-35, 41-45, 51-55. Barevné odlišení dresů dle
Pravidel FIBA.
c) Na zahajovací ceremoniál družstva nastoupí na výzvu prvního rozhodčího 6 minut
před stanoveným začátkem utkání. Družstva jsou povinna nastoupit jednotně
ustrojena. Následuje představení hráček, trenérů, rozhodčích a komisaře. Po
představení následuje další (tříminutové) rozcvičení. Doba rozcvičení je 45 minut.

1.9.

Úhrada nákladů
Družstva startují na vlastní náklady, a to ve všech kolech soutěže. Pokud se družstvo
z vlastní viny nedostaví k utkání, hradí prokazatelně vzniklé náklady. O výši úhrady
rozhoduje SŘ ŽBL.

1.10.Rozhodčí
Rozhodčí utkání deleguje ČABR. Utkání jsou řízena 2 rozhodčími. SŘ ŽBL má právo na
vybraná utkání požadovat delegaci 3 rozhodčí.
Práva a povinnosti rozhodčích jsou stanoveny Pravidly basketbalu a Soutěžním řádem
basketbalu
Rozhodčí uzavírají zápis v šatně rozhodčích.
Odměna rozhodčích v ŽBL:
základní dlouhodobá část
1 750 Kč
A1, A2
1 750 Kč
Prolínací soutěž
1 750 Kč
Play off – čtvrtfinále
1 750 Kč
Play off - semifinále, o 3. a 4. místo
1 950 Kč
Play off - finále
2 500 Kč
Náhrada za pracovní den
650 Kč
Na náhradu 650 Kč nemá nárok rozhodčí, jehož bydliště je v místě utkání.
Cestovné rozhodčích:
- jízdné ve výši 3,50 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 5,25
Kč/km
- stravné podle platné vyhlášky

1.11.Komisař ČBF
Při utkání ŽBL působí komisař na základě delegace pověřeného pracovníka AŽLK.
Odměna komisaře
650 Kč
Náhrada za pracovní den
650 Kč
Na náhradu 650 Kč nemá nárok komisař, jehož bydliště je v místě utkání
Ostatní práva a povinnosti vymezuje Soutěžní řád ČBF a Statut komisařů.
Za uzavření zápisu o utkání zodpovídá komisař.
Cestovné komisařů
- jízdné ve výši 3,50 Kč/km
- stravné podle platné vyhlášky
1.12. Rozhodčí u stolku
Delegaci a vyškolení vykonává příslušný klub. Rozhodčí u stolku jsou povinni působit
při utkání objektivně v souladu s Pravidly FIBA a ostatními řády a směrnicemi. Klub
předloží SŘ ŽBL do 10.9.2012 seznam všech rozhodčích u stolku (jméno a datum
narození), na kterém bude potvrzeno klubem jmenovitě kým a ke kterému datu byli
rozhodčí u stolku přezkoušeni. Další event. žádosti o vydání licence předloží kluby SŘ
ŽBL s uvedením jména a příjmení a datumu narození. Poplatek za vydání licence je 60,Kč a bude odečten z účtovatelné kauce.Odměnu rozhodčích u stolku stanovuje klub.
Rozhodčí u stolku musí zaujmout svá místa 20 min. před začátkem utkání, zapisovatel
30 minut, a 3 minuty před začátkem II. poločasu.

Místa rozhodčích u stolku a komisaře musí odpovídat pravidlům FIBA viz. obr. 4
Pravidel
1.13 Licence členů realizačního týmu
Licence členů realizačního týmu (vedoucího družstva, lékaře, maséra, statistika) vydává
SŘ ŽBL na základě přihlášky družstva do ŽBL 2012/2013. Je povinností klubu uvádět u
jména i datum narození členů realizačního týmu. Poplatek za licenci je 60 Kč.
1.14. Námitky a protesty
Podání se řídí ustanoveními řádů ČBF a pravidel basketbalu.
1.15.Povinnosti pořádajícího klubu
Povinnosti pořádajícího klubu vyplývají ze Soutěžního řádu basketbalu čl. 30, dále je
povinen zajistit:
a) internetový přenos ze všech domácích utkání ŽBL a Středoevropské ligy (CEWL)
b) o-line přenos z každého utkání ŽBL a Středoevropské ligy (CEWL)
c) oficiální nástup obou družstev před utkáním, představení hráčů, trenérů, rozhodčích a
komisaře
d) delegaci rozhodčích u stolku
e) bezpečnost rozhodčích a komisaře, a to nejen při odchodu do šatny, ale i při odchodu
z haly: ihned po ukončení 2. období či utkání se odeberou oba rozhodčí v doprovodu
pořadatelské služby do šatny rozhodčích, komisař vyčká dokončení zápisu
zapisovatelem za přítomnosti pořadatelů, kteří zamezí kontaktu s hráči, trenéry či
doprovázejícími osobami, případně diváky či novináři, a poté odejde do šatny
rozhodčích v doprovodu pořadatelské služby. Zápis o utkání bude rozhodčími
podepsán a uzavřen v šatně rozhodčích. Prostor šatny bude pod neustálou kontrolou
pořadatelské služby do doby odchodu na hrací plochu k zahájení 3. období, případně
do doby odchodu ze sportovního areálu po utkání. Šatnu opouštějí rozhodčí vždy
společně s komisařem.
f) přítomnost lékaře, který je k dispozici 30 min. před začátkem utkání, v jeho průběhu
a 30 min. po jeho skončení. Zároveň je povinen zabezpečit (v případě nutnosti)
dopravu zraněného člena hostujícího družstva na odborné lékařské vyšetření
(nemocnice apod.).
g) okamžité stírání mokrých míst podlahy před i během utkání.
h) zákaz výskytu alkoholických nápojů (vč. piva). V případě nedodržení tohoto zákazu
bude pořadatel potrestán pořádkovou pokutou.
i) taková opatření, aby bylo zamezeno vstupu diváků na hrací plochu, a to až do doby
odchodu hráček a rozhodčích do šaten po skončení utkání.
j) pořadatelskou službu viditelně označenou
k) do 30 minut po skončení utkání nahlásit:
ČTK - sportovní redakci (222 098 277/278) nebo ČTK - stenografii (222 098
270/271)
fax:224 219 710, 224 225 376, e-mail: ctk@mail.ctk.cz
Je nutné nahlásit:
výsledek utkání, poločas, event. prodloužení, 4 nejlepší střelkyně z obou družstev,
celkem trojky, trestné hody a osobní chyby, jména rozhodčích a počet diváků
Výsledek je rovněž nutno nahlásit na teletext ČT, a to: teletext.sport@czech-tv.cz
nebo tel. 261 137 479.

1.16. Titul
Vítězné družstvo získá titul "MISTR ČR".
1.17. Sestup
Družstva na 11. a 12.místě sehrají baráž s prvními dvěma družstvy z I.ligy žen
2012/2013 o dvě místa pro sezónu 2013/2014.

1.18. Trenéři
Každé družstvo musí mít trenéra s platnou licencí A. Pokud v průběhu sezóny dojde
k výměně trenéra a družstvo povede trenér s jinou licencí než je předepsaná, zaplatí
klub poplatek ve výši 5 000 Kč za první započatý měsíc a za každý další započatý měsíc
10 000,- Kč. Asistentem trenéra může být pouze osoba starší 18 let s platnou trenérskou
licencí.
Pokud povede družstvo trenér s licencí „B“ mající uzavřený první ročník a studující
druhý ročník trenérské školy na FTVS nebo FTK může SŘ ŽBL udělit pro sezónu
2010/2011 výjimku s tím, že klub zaplatí jednorázový poplatek ve výši 10 000,- Kč,
který mu bude odečten z kauce.

1.19. Hlasatelská služba
V ŽBL je předepsána hlasatelská služba po celou dobu utkání včetně zahajovacího
ceremoniálu. Hlasatel po celé utkání komentuje průběh střetnutí vhodným způsobem se
zaměřením na okolnosti, týkající se průběhu utkání.
Pokud mimo hlasatele působí v hale další osoby užívající rozhlasové zařízení, vztahují
se na ně všechna práva a povinnosti hlasatele.
Hlasatel nesmí:
a) zasahovat do hry, jakmile je míč živý (viz Pravidla basketbalu)
b) nevhodným způsobem komentovat jakékoliv rozhodnutí rozhodčích včetně
uděleného trestu. S rozhodnutím rozhodčích diváky neprovokujícím způsobem pouze
seznamuje!
c) povzbuzovat hráče nebo družstvo pomocí hlasatelského zařízení. Může tak učinit
pouze na začátku každého období, na začátku prodloužení a při přerušení hry

1.20. Technické chyby
Za každou technickou chybu bude klub potrestán pořádkovou pokutou ve výši 500 Kč
za hráčku, 1000 Kč za trenéra, asist. trenéra a další osoby přítomné v prostorech lavičky
družstva. Při každém druhém a dalším opakovaném udělení TCH bude tato pokuta
udělena shodně v dvojnásobné výši předchozí částky.
Evidence TCH je pro ŽBL samostatná.

1.21. Vetování rozhodčích
Každé družstvo má možnost vetovat dva rozhodčí, a to buď před zahájením ligy, nebo
během dlouhodobé části ligy a skupin A1, A2. V tomto případě lze uplatnit veto pouze
na rozhodčího, který družstvu řídil utkání v této sezóně, a to písemně do 48 hodin po

utkání, v němž došlo ke vzniku důvodu pro vetování. Požadavky na veta se zasílají SŘ
ŽBL.
Družstvo, které vetovalo rozhodčího před zahájením ligy nebo během dlouhodobé části
ligy a skupin A1, A2, může veto kdykoliv bez náhrady zrušit nebo může do 48 hodin po
skončení skupin A1 a A2 původní veto nahradit novým vetem na jednoho jiného
rozhodčího.
V platnosti je i možnost podání stížnosti na výkon rozhodčího doložená videozáznamem
a zaplacením nákladů pracovníků (bez náhrady za ušlou mzdu), kteří stížnost projednají.
Při neoprávněnosti stížnosti bude klubu odečtena částka 2 000,- Kč z kauce.

1.22. Roztleskávačky
Před zápasem, po skončení jednotlivých hracích období a v průběhu oddechových časů
je v ŽBL povoleno vystoupení domácích roztleskávaček. Vystoupení hostujících
roztleskávaček je podmíněno dohodou obou klubů.
1.23. Hostující hráčky
Pro ŽBL platí následující výjimky z čl. 20 Soutěžního řádu:
-

Mezi družstvy ŽBL je povoleno hostování hráček bez omezení věku. Žádost o
hostování je možno se souhlasem obou klubů podat kdykoliv od 16.5. do 28.2.
následujícího roku. O zrušení hostování je možno požádat do 28.2. Každá hráčka
starší 24 let může požádat o hostování v jiném klubu ŽBL pouze jedenkráte za
sezónu.

-

Na soupisce ŽBL může být uvedeno 5 hráček věkové kategorie U19 a U17 a na
zápise o utkání můžou být uvedeny pouze 3.

2. Systém soutěže
I. část - základní, dlouhodobá
12 družstev hraje dvoukolově každý s každým. Každé družstvo sehraje 22 utkání doma venku.
II. část
Skupina A1 (1. – 4. družstvo dlouhodobé části); skupina A2 (5. – 8. družstvo dlouhodobé
části) a skupina A3 (9.-12. družstvo po dlouhodobé části)
Ve všech skupinách se hraje každý s každým dvoukolově jednotlivě (utkání doma - venku) se
započítáním všech výsledků z I. části. Pořadí zápasů nebude losováno, čísla budou přidělena
klubům podle umístění v dlouhodobé části.
Družstva na 11. a 12.místě budou hrát baráž s prvními dvěma družstvy z I.ligy žen 2012/2013.
III. část - play off
První kolo – čtvrtfinále (PO1)
Utkání čtvrtfinále:
A
B
C
D

1-8
2-7
3-6
4-5

Čtvrtfinále play-off se hraje na tři vítězná utkání systémem 2 – 2 – 1. Prvá dvě utkání se hrají
na hřišti družstva, které se umístilo na lepším místě po skončení II.části (skupina A1), další
dvě utkání se hrají u soupeře, event. páté utkání se hraje na hřišti družstva, které se umístilo
na lepším místě po skončení II. části.
Vítězové postupují do semifinále. Pořadí klubů na 5. až 8. místě je stanoveno umístěním po
II. části ŽBL (skupiny A1 a A2)
Druhé kolo – semifinále (PO2)
Utkání čtvrtfinále:
E
vítěz A - vítěz D
F
vítěz B - vítěz C
semifinále play-off se hraje na tři vítězná utkání systémem 2 – 2 – 1. Prvá dvě utkání se hrají
na hřišti družstva, které se umístilo na lepším místě po skončení II.části, další dvě utkání se
hrají u soupeře, event. páté utkání se hraje na hřišti družstva, které se umístilo na lepším místě
po skončení II. části.
Třetí kolo – finále (PO3/1)
Utkání o 1. místo vítěz E - vítěz F
Utkání o 1. místo (PO4/1) se hraje na tři vítězná utkání systémem 1-1-1-1-1 . Prvé utkání se
hraje u družstva lépe umístěného po II. části.
Třetí kolo – utkání o 3. místo (PO3/2)
Utkání o 3. místo
poražený E - poražený F
Utkání o 3.- místo (PO4/2) se hraje na tři vítězná utkání systémem 2-2-1. Prvá dvě utkání se
hrají na hřišti družstva, které se umístilo na lepším místě po skončení II. části, , další dvě
utkání se hrají u soupeře, event. páté utkání se hraje na hřišti družstva, které se umístilo na
lepším místě po skončení II. části.

3. Termínová listina
Je uvedena v příloze Rozpisu.

4. Zvláštní ustanovení
4.1. Začátky utkání jsou v sobotu od 14.00 do 19.00 hod. a v neděli od 10,00 do 19.00 hod.,
v pracovní dny od 16.30 do 19,00 hod. V případě TV přenosu je plně v kompetenci
SŘ ŽBL stanovit termín a začátek daného utkání. V případě, že budou v hale
sehrána dvě ligová utkání formou dvojzápasu, potom začátek druhého utkání musí být
stanoven nejpozději do 19,00 hodin. Ostatní výjimky povoluje SŘ ŽBL v souladu se
Soutěžním řádem.

4.2. Start družstev v EP a soutěžích
Družstva, která startují v EP a soutěžích, mohou v případě kolize s termínovou listinou
požádat písemně SŘ ŽBL o změnu termínu. Kopii žádosti zasílají i klubům, se kterými
v uvedeném termínu ligový zápas hrají.

O přeložení rozhodne SŘ ŽBL.
4.3. Předehrávání nebo dohrávání v jiných než oficiálních termínech podléhá schválení SŘ
ŽBL, zásadně se souhlasem zainteresovaných družstev podle Soutěžního řádu
Přesuny budou povolovány jen v odůvodněných případech po zaplacení poplatku
4000 Kč a vícenákladů za všední den (na rozhodčí a komisaře). Tento poplatek nebude
vyžadován v případech televizního přenosu a změn termínů v důsledku účasti klubů
ŽBL v EP.
4.4. Zápisy o utkání a technické zápisy
Používá se český Zápis o utkání v basketbalu dle Pravidel Basketbalu (A4)
Pořadatel je povinen odeslat zápis (originál) na adresu SŘ ŽBL v první pracovní den po
utkání.
Technické zápisy dle Přílohy "B" tohoto rozpisu včetně komentářů, doplněné o
vyhodnocení nejlepší hráčky utkání !!!
4.5. Hodnocení organizace utkání a rozhodčích
Komisař provede zhodnocení organizace utkání a hodnocení rozhodčích na formuláři
„Zpráva o utkání“ odešle jej elektronicky nejbližší pracovní den. Pokud se vyskytnou
závady, zašle komisař kopii Zprávy zainteresovaným klubům.

4.6. Místa na střídačkách
V průběhu utkání na nich mohou být jen trenér, asistent trenéra, manažer, vedoucí
družstva, lékař, statistik, masér. (Povinností všech těchto osob je mít platnou licenci
člena realizačního týmu, kterou vystaví hrací komise dle přihlášky družstva, nebo
licence trenéra) a hráčky uvedené na zápise o utkání - max. 19 osob. Střídačky musí být
vybaveny 14 sedačkami (zákaz používání nízkých lavic).
4.7

Tisková konference – viz. Statut ŽBL

4.8. Sportovní haly
Utkání ŽBL je povoleno hrát utkání pouze ve schválených halách, které vyhovují
stanoveným podmínkám dle přílohy A tohoto Rozpisu a schválených SŘ ŽBL.
4.9. Dopingová kontrola
Pokyny jsou uvedeny v příloze C tohoto Rozpisu.

5. Kauce a záloha na rozhodčí a komisaře
Ze zúčtovatelné kauce ve výši 30 000,- Kč budou klubu odečítány sankce (pokuty) za
porušení Statutu ŽBL, včetně příslušných příloh a náklady dle Statutu ŽBL a Rozpisu
soutěže. V případě, že výše zůstatku kauce klesne pod 15 000,- Kč v sezóně, potom po
upozornění SŘ ŽBL je klub povinen do 10 dnů doplatit kauci do plné výše.
Vyúčtování kauce či informaci o zůstatku kauce ročníku 2010/2011 obdrží kluby do
1.6.2011. Kluby pak zasílají pouze doplatek do výše kauce.
Vyplacení veškerých nákladů rozhodčím a komisařům bude provedeno centrálně ze
záloh, které složí kluby ŽBL na účet ČBF nejpozději 15.9.2012. Záloha nákladů na
rozhodčí je 60 000,- Kč, vyúčtování bude provedeno do 12.1.2013, zálohu na druhou
polovinu soutěže v hodnotě stanovené SŘ ŽBL poukáží kluby do 19.1.2013.

Uhrazení zálohy a doplatku na rozhodčí a komisaře je bezpodmínečně nutné pro účast
klubu v ŽBL!!!

6. Závěrečné ustanovení
Tento Rozpis soutěže schválil Výbor ČBF dne 16.4.2012

