
 
 

 

Hráčka je za členku SpS považována v případě, že působila v klubu minimálně jednu kompletní 

sezónu v kategorii žactva jako "kmenová" hráčka (nikoliv hráčka na hostování), nebo minimálně 

dvě sezóny v kategorii minižactva. 

 

Sledují se hráčky do 23 let, tedy pro bodování za sezónu 2018/19 hráčky ročníku 1996 a mladší. 

 

1. POČET DOSPĚLÝCH REPREZENTANTEK ČR (dle soupisky reprezentantek) 

 12 bodů za hráčku, která se zúčastnila ME 2019 

 6 bodů za hráčku, která se ME 2019 nezúčastnila, ale byla v širší nominaci a zúčastnila se alespoň 

dvou VT reprezentačního družstva žen 

 4 body za hráčku, která se zúčastnila Světové Univerziády 2019 

 1 bod za hráčku, která se zúčastnila minimálně jedné z následujících oficiálních akcí FIBA 3x3 

reprezentačního družstva v sezóně 2018/19:  

MS – Amsterodam, Evropské hry – Minsk, kvalifikace ME – Konstanza, ME – Debrecen, U23 

Nations League, U23 MS (Čína), Turnaj BIG 12-Francie 

 

2. POČET HRÁČEK STARTUJÍCÍCH V NEJVYŠŠÍ BASKETBALOVÉ SOUTĚŽI 

DOSPĚLÝCH 

 6 bodů za hráčku, která v sezóně 2018/19  nastoupila v nejvyšší basketbalové soutěži 

dospělých v minimálně 15 utkáních na celkem minimálně 200 minut  

 4 bodů za hráčku, která v sezóně 2018/19 nastoupila v nejvyšší basketbalové soutěži 

dospělých v minimálně 10 utkáních na celkem minimálně 100 minut  

 2 body za hráčku, která v sezóně 2018/19  nastoupila v nejvyšší basketbalové soutěži 

dospělých v minimálně 5 utkáních na celkem minimálně 50 minut  

 

Body se započítávají za českou i zahraniční nejvyšší basketbalovou soutěž dospělých. Body se 

nezapočítávají, pokud je do zahraniční soutěže přihlášeno celé družstvo. Uznání zahraniční soutěže posoudí 

KVB-D dle aktuální úrovně dané soutěže. 

 

3. POČET REPREZENTANTEK ČR v RD U20 a U18 (dle soupisky reprezentantek) 

 8 bodů za hráčku, která se zúčastnila ME 2019 

 4 body za hráčku, která se ME nezúčastnila, ale byla zařazena do širší nominace a zúčastnila se 

alespoň dvou VT daného reprezentačního družstva 

 

4. POČET REPREZENTANTEK ČR v RD U16 (dle soupisky reprezentantek) 

 6 bodů za hráčku, která se zúčastnila ME 2019 

 3 body za hráčku, která se ME nezúčastnila, ale byla zařazena do širší nominace a zúčastnila se 

alespoň dvou VT reprezentačního družstva U16 

 

5. POČET REPREZENTANTEK ČR U18 3x3 

 1 bod za hráčku, která se zúčastnila minimálně jedné z následujících oficiálních akcí FIBA 3x3 

reprezentačního družstva U18 v sezóně 2018/19: 

MS – Ulaanbaatar, Kvalifikace ME – Voiron (Fr), ME Gruzie 

 

6. POČET VYCHOVANÝCH HRÁČEK PRO EXTRALIGOVÉ SOUTĚŽE 

 1 bod za hráčku, která odehrála v sezóně 2018/19  alespoň 10 utkání a minimálně celkem 100 minut 

v extralize kadetek U17 

 1 bod za hráčku, která odehrála v sezóně 2018/19  alespoň 10 utkání a minimálně celkem 100 minut 
v extralize juniorek U19 

Systém bodování SpS v sezóně 2018/19 



Hodnocení dle výše uvedených kritérií zasílá klub nejpozději do termínu stanoveného 

sekretariátem ČBF na e-mailovou adresu ptreml@cbf.cz 

7. VÝSLEDKY V ŽÁKOVSKÉ LIZE 2018/19  

 Žákovská liga U15, U14 

 1. místo na MČR 8 bodů 

 2. - 3. místo na MČR    6 bodů 

 4. - 8. místo na MČR    5 bodů 

 9. - 12. místo 4 body 

 13. - 16. místo 3 body 

 účast v ŽL 2 body 

 účast "B" týmu v ŽL     1 bod (hodnotí se výsledek družstva A + přičtení 1 bodu za družstvo B) 

 

8. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ HLAVNÍHO TRENÉRA SpS 

 Trenérská licence „A“ 6 body 

 Čekatel „A“ (chybí praxe) nebo student TŠ 4 body 

 Trenérská licence „B“ 2 body 

 

9. NÁVAZNOST DRUŽSTEV MINIŽACTVA A ŽACTVA SpS 

 1 bod za každé žákovské a minižákovské družstvo (U15-U11) v dlouhodobé soutěži řízené ČBF  

 

 

Soupiska reprezentantek (příloha tohoto hodnocení) – hráčka je na FIBA soupisce a zúčastnila se 

minimálně dvou akcí daného reprezentačního výběru. 
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