
Prezentace ČBF 23.3.2015 
 

Systém bodování VSCM a ZSCM v sezóně 2014/15 
 
 

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

se do 26 let věku hráče (tedy ročník 1989 a mladší). 

 6 bodů x počet strávených sezón v SCM za hráče, který se zúčastnil utkání ME 2015. 

 

 2 body x počet strávených sezón v SCM za hráče, který se utkání ME 2014 nezúčastnil, ale byl 

zařazen do širší nominace (FIBA 24) 

 

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 NEJVYŠŠÍ BASKETBALOVÉ SOUTĚŽI DOSPĚLÝCH, 

kteří působili v kategorii dorostu v SCM – sleduje se do 26 let věku hráče (tedy ročník 1989 a mladší). 

 1 bod x počet strávených sezón v SCM za hráče, který v sezóně 2014/15 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 2014/15 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 2014/15 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 rozhodne 

KVBCH podle aktuální úrovně zmíněné soutěže. 
 

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

 2 body x počet strávených sezón v SCM za hráče, který se zúčastnil ME 2015. 

 1 body x počet strávených sezón v SCM za hráče, který se ME 2015 nezúčastnil, ale byl 

zařazen do širší nominace (FIBA 24) 

 

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

 

 POČET REPREZENTANTŮ ČR V RD U15, kteří v sezóně 2014/15 působili v SpS daného SCM. 

 1 bod za hráče, který se zúčastnil VT či MT tohoto výběru v sezóně 2014/15 

 

 POČET HRÁČŮ ze ZSCM, kteří v období od 1.9.2014 do 30.8.2015 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 15. října 2015 na e-mailovou adresu 

jslowiak@cbf.cz 
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