Systémy kvalifikací U13, U12 a U11 o NF a MČR
2018/19 ze soutěží Plzeňského a Karlovarského kraje
U13 žáci
3 družstva –

1 BK Lokomotiva Plzeň 2 BA Grizlies Plzeň

3 BK Klatovy,

Herní systém :

tříkolově turnajově.
Pořadí zápasů - pořadatel – bližší soupeř * hosté spolu * vzdálenější soupeř - pořadatel
Pořadí turnajů dáno vylosováním

Termíny :

dle termínového kalendáře K1, K2 a K3 30.-31.3., 13.-14.4., 27.-28.4.

U12 žáci
2 družstva –

1 BK Lokomotiva Plzeň

2 BK Klatovy

Herní systém :

Dvoukolově doma / venku o jednom víkendu. Oba zápasy se v případě nerozhodného
výsledku prodlužují. Druhý zápas se prodlužuje i v případě, že součet skóre z obou zápasů
bude nerozhodný.

Termíny :

dle termínového kalendáře K2 23. - 24.3

U11 žáci
3 družstva –

1 Jiskra Domažlice

2 BK Lokomotiva Plzeň

3 BK Klatovy

Herní systém :

tříkolově turnajově.
Pořadí zápasů - pořadatel – bližší soupeř * hosté spolu * vzdálenější soupeř - pořadatel
Pořadí turnajů dáno vylosováním

Termíny :

dle termínového kalendáře K1, K2 a K2 16.-17.3., 30.-31.3., 13.-14.4.

U13 žákyně
3 družstva –

1 BK Klatovy

2 DBaK

3 BK Lokomotiva K. Vary,

Herní systém :

tříkolově turnajově.
Pořadí zápasů - pořadatel – bližší soupeř * hosté spolu * vzdálenější soupeř - pořadatel
Pořadí turnajů dáno vylosováním

Termíny :

dle termínového kalendáře K1, K2 a K3 30.-31.3., 13.-14.4., 27.-28.4.

U12 žákyně
3 družstva –

1 DBaK

2 BK Lokomotiva K. Vary

Herní systém :

tříkolově turnajově.
Pořadí zápasů - pořadatel – bližší soupeř * hosté spolu * vzdálenější soupeř - pořadatel
Pořadí turnajů dáno vylosováním

Termíny :

dle termínového kalendáře K1, K2 a K3 – 9.-10.3., 23.-24.3., 6.-7.4.
 DBaK v termínu K2 23. - 24.3. na turnaji ve Francii – v tento termín se odehraje pouze
zápas KV-KT dle pořadatelství turnaje – zápasy DBaK se odehrají na hřištích soupeře
v náhradních termínech dohodnutých kluby – takže DBaK ne 2 a KV potrebují hrát K1 tak
aby byly brzo doma takže DBaK – 1

1

3 BK Klatovy,



z důvodu FF českého poháru žen bude pořadí zápasů 1. turnaje následující:
DBaK – Loko KV, Loko KV – BK Klatovy, BK Klatovy – DBaK
začátek prvního zápasu bude v 9:00 a druhého v 11:00

U11 žákyně
2 družstva –

1 BK Lokomotiva K. Vary

2 DBaK

Herní systém :

Dvoukolově doma / venku o jednom víkendu. Oba zápasy se v případě nerozhodného
výsledku prodlužují. Druhý zápas se prodlužuje i v případě, že součet skóre z obou zápasů
bude nerozhodný. V případě výhry BK Loko KV ma i druhý účastník kvalifikace právo postupu
s ohledem na to, že BK Loko KV je pořadatelem NF.

Termíny :

dle termínového kalendáře K2 30. - 31.3

U11 mix
1 družstvo

BKK Holýšov – přímý postup

Losování:

proběhne v úterý 12.2. ve 14:00 v VIP salonku Lokomotivy Plzeň, Úslavská ulice

Náležitosti:

finále se hraje na soupisku a licence ČBF – družstva, která nehrála OP/KP budou mít
v Lerisu zadáno družstvo a org. pracovníka.
Kvalifikace se hrají dle platných pravidel minibasketbalu pro sezónu 2018/19.
Vítěz kvalifikace má právo účasti na MČR/NF příslušné kategorie. Druhé družstvo
z kvalifikace má právo účasti na festivalu dané kategorie.

Hlášenky:

U tříčlenných kvalifikací pořadatel turnaje zašle minimálně 10 dnů předem rozpis
turnaje STK, která doplní časy do informačního servisu ČBF. Hracím dnem je víkend.
U dvoučlenných kvalifikací vyplní pořadatel utkání minimálně deset dnů před utkáním
hlášenku přímo v informačním systému ČBF. Hracím dnem prvního zápasu je sobota a
druhého neděle.

Delegace rozhodčích:

vždy přímá delegace rozhodčích.

Hlášení výsledků a zaslání zápisu:
Pořádající družstvo má povinnost zadat nejpozději do 23:00 dne zápasu výsledek do
Lerisu. Zápisy z utkání vložit do informačního systému ČBF nejpozději následující
pracovní den po zápase. Nesplnění bude penalizováno dle platného sazebníku pokut.
Hospodářské podmínky:

Družstva startují v soutěži na vlastní náklady. Rozhodčí vyplácí vždy pořadatel zápasu
nebo turnaje. Náhradní termíny U12 vyplácí rozhodčí DBaK.
Odměna za řízení utkání kvalifikace je 350,- Kč / zápas
Náklady na pomocné rozhodčí platí vždy pořadatel.

Jiří Buňka
STK ČBF - OZČ

Lukáš Šnobl
STK ČBF – OKV
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