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Systém bodování VSCM a ZSCM v sezóně 2015/16 
 

 POČET DOSPĚLÝCH REPREZENTANTŮ ČR, kteří působili v kategorii dorostu v SCM – sleduje 

se do 26 let věku hráče (tedy ročník 1990 a mladší). 

 6 bodů x počet strávených sezón v SCM za hráče, který se zúčastnil oficiálního utkání FIBA 

 3 body x počet strávených sezón v SCM za hráče, který se oficiálního utkání FIBA nezúčastnil, ale 

zúčastnil se na základě oficiální nominace přípravného programu reprezentace mužů 

Počet strávených sezón v SCM = 1 – 4 (podle věkové kategorie).  

            V případě přestupu hráče v průběhu rozehrané sezóny se počítá 0.5 bodu.  
 

 POČET HRÁČŮ STARTUJÍCÍCH V NADNÁRODNÍCH MUŹSKÝCH SOUTĚŽÍCH (Euroliga, 

Fiba Cup, VTB Liga, Eurocup, Adriatická, atd.),  kteří působili v kategorii dorostu v SCM – sleduje 

se do 26 let věku hráče (tedy ročník 1990 a mladší). 

 3 body x počet strávených sezón v SCM za hráče, který v sezóně 2015/16 nastoupil v nadnárodní 

soutěži dospělých minimálně na  30 odehraných minut. 
 

 POČET HRÁČŮ STARTUJÍCÍCH V KNBL, kteří působili v kategorii dorostu v SCM – sleduje se 

do 26 let věku hráče (tedy ročník 1990 a mladší). 

 1 bod x počet strávených sezón v SCM za hráče, který v sezóně 2015/16 nastoupil v nejvyšší 

basketbalové soutěži dospělých minimálně v 25% utkáních s minimálním průměrem                         

8 odehraných minut na utkání (body se započítávají za českou i zahraniční nejvyšší basketbalovou 

soutěž dospělých).   

 2 body x počet strávených sezón v SCM za hráče, který v sezóně 2015/16 nastoupil v nejvyšší 

basketbalové soutěži dospělých minimálně v 50% utkáních s minimálním průměrem                      

14 odehraných minut na utkání (body se započítávají za českou i zahraniční nejvyšší 

basketbalovou soutěž dospělých).   

 3 body x počet strávených sezón v SCM za hráče, který v sezóně 2015/16 nastoupil v nejvyšší 

basketbalové soutěži dospělých minimálně v 75% utkáních s minimálním průměrem                      

20 odehraných minut na utkání (body se započítávají za českou i zahraniční nejvyšší 

basketbalovou soutěž dospělých).   
 

Poznámka: Mezi zahraniční nejvyšší basketbalové soutěže budou automaticky počítány vrcholné soutěže 

účastníků posledního ME mužů, NCAA I div., NBA. O započítání bodů za hráče z jiných lig (i nižších – II. 

italská, španělská, NCAA II, atd.) rozhodne KVBCH podle konkrétní situace a soutěže. 
 

 POČET REPREZENTANTŮ ČR V RD U20, U18 a U16, kteří působili v kategorii dorostu v SCM.  

 3 body x počet strávených sezón v SCM za hráče, který se zúčastnil v sezóně 2015/16 oficiálního 

utkání FIBA. 

 2 body x počet strávených sezón v SCM za hráče, který se oficiálního utkání FIBA nezúčastnil, ale 

byl zařazen mezi 15 hráčů (zúčastnil se celé přípravy) 

 1 body x počet strávených sezón v SCM za hráče, který se oficiálního utkání FIBA nezúčastnil, ale 

byl zařazen do širší nominace (FIBA 24) a zúčastnil se alespoň jednoho VT nebo MT v této sezóně 

Počet strávených sezón v SCM = 1 – 4 (podle věkové kategorie) 
 

 POČET REPREZENTANTŮ ČR V RD U15, kteří v sezóně 2015/16 působili v SpS daného SCM. 

 1 bod za hráče, který se zúčastnil VT či MT tohoto výběru v sezóně 2015/16 

 2 body za hráče, který se zúčastnil VT či MT tohoto výběru v sezóně 2015/16,  a který se zúčastnil i 

závěrečného VT či MT v zúžené nominaci 12 hráčů 
 

 POČET HRÁČŮ ze ZSCM, kteří v období od 1.9.2015 do 15.10.2016 přestoupili v rámci systému 

STM do VSCM 

 5 bodů za hráče pro ZSCM, který trvale změnil působení (z hlediska tréninkového programu, studia 

a soutěží) do VSCM (přestup mezi ZSCM a VSCM)       

       

Hodnocení dle výše uvedených kritérií zasílá SCM nejpozději do 31. října 2016 na e-mailovou adresu 

jslowiak@cbf.cz 

mailto:jslowiak@cbf.cz

