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Schválil: členská schôdza
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Číslo uznesenia: UČS č. /2017
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I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Výkonný výbor Slovenskej basketbalovej asociácie (ďalej len VV SBA) vyhlasuje pre hracie obdobie
2017/2018 Majstrovstvá Slovenskej republiky v basketbale mužov s oficiálnym názvom EUROVIA
SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA (ďalej len SBL).

2. SBL sa riadi predpismi SBA, týmto Rozpisom, Športovo-technickými podmienkami pre účasť v súťaži
a pravidlami basketbalu. Pokiaľ tento Rozpis, alebo Športovo-technické podmienky pre účasť v súťaži
obsahujú  ustanovenia  s  výnimkami  alebo  odlišnosťami  od  Hracieho  poriadku  SBA  a  ostatných
športovo-technických predpisov SBA, nesmú sa tieto výnimky a odlišnosti dotýkať ostatných súťaží
SBA alebo ich účastníkov a platia len pre SBL. Pokiaľ by sa takéto ustanovenie obsahujúce výnimky
alebo odlišnosti  dotýkalo ostatných súťaží a ich účastníkov, má výkonný výbor SBA právo takéto
ustanovenie zrušiť alebo pozastaviť

3. VV SBA poveruje riadením súťaže združenie Slovenská basketbalová liga (ďalej len združenie), ktoré
pre riadenie súťaže používa dokument Športovo-technické podmienky pre účasť v súťaži a platný
Disciplinárny poriadok SBA.

4. Celkový počet klubov štartujúcich v SBL je stanovený na počet 10. Víťaz získa titul „MAJSTER SR“.
SBL nie je uzavretou súťažou. Právo účasti v SBL v sezóne 2017/2018 má deväť  klubov z Extraligy
mužov v sezóne 2016/2017 a víťaz I. ligy mužov, prípadne kluby, ktoré získali právo účasti v SBL na
základe prevodu licencie v súlade s predpismi SBA. Členská schôdza združenia môže dvojtretinovou
väčšinou členov rozhodnúť aj o udelení divokej karty pre záujemcu o účasť v SBL. Záujemca o divokú
kartu musí spolu s prihláškou do SBL splatiť aj celkový vklad do súťaže pre dané hracie obdobie ako
aj kauciu vo výške 10 000€.

5. Kluby štartujú v SBL na základe prihlášky do súťaže, o ktorej akceptácií rozhoduje Vrchný riaditeľ
SBL. Podmienkou akceptácie prihlášky do súťaže je splnenie základných podmienok účastí v SBL
uvedených v športovo-technických podmienkach SBL a v tomto Rozpise SBL.

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Hracím obdobím SBL je obdobie od 1.7. 2017 do 30. 6. 2018.
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2. Hrá sa podľa Pravidiel basketbalu vydaných FIBA, tohto Rozpisu a disciplinárneho poriadku SBA.

3. V súťaží  štartujú hráči,  ktorých zaradenie na súpisku mužstva potvrdil  sekretariát  súťaží  SBA na
základe prestupového lístka medzi slovenskými klubmi alebo výstupného listu potvrdeného FIBA.

4. V zápase SBL štartujú družstvá na základe súpisky potvrdenej Vrchným riaditeľom SBL. Podmienkou
uvedenia  nového  hráča  na  súpisku  je  vyjadrenie  sekretariátu  súťaží  SBA  o  splnení  podmienok
Prestupového poriadku SBA, resp. Smernice o štarte zahraničných hráčov za kluby SBA, o odchode
slovenských hráčov do zahraničia a návrate hráčov do klubov hrajúcich súťaže SBA. Vrchný riaditeľ
SBL koná pri potvrdzovaní súpisky bezodkladne.

5. Pravidlá pre štart  hráčov v zápasoch SBL sú nasledovné: Na zápasovej súpiske musí  byť v zápise
o stretnutí uvedených  minimálne 6 hráčov so slovenským pasom, ktorí musia byť fyzicky prítomní
na stretnutí. V prípade, že v zápise o stretnutí najvyššej súťaže,  je uvedený  počet 11 hráčov, je
možné uplatniť výnimku z vyššie uvedeného pravidla tak, že počet slovenských hráčov sa v tomto
prípade zníži na počet minimálne 5. . V prípade, že v zápise o stretnutí najvyššej súťaže,  je uvedený
počet 10 hráčov, je možné uplatniť výnimku z vyššie uvedeného pravidla tak, že počet slovenských
hráčov sa v tomto prípade zníži  na počet minimálne 4.  Túto výnimku si  môže družstvo uplatniť
najviac  v 50% súťažných stretnutí   počas  jedného hracieho obdobia.  Ostatní  hráči  nemusia  byť
držiteľmi slovenského pasu. V jednom družstve môže v priebehu hracieho obdobia pôsobiť (byť
uvedených na súpiske) neobmedzený počet zahraničných hráčov. Podmienkou pre zaregistrovanie
nového zahraničného hráča: - je vyrovnanie všetkých finančných záväzkov voči SBA za registráciu
predošlých zahraničných hráčov vrátane tých, ktorí  už v SBL nepôsobia.  V prípade, keď družstvo
nebude môcť  z vážnych dôvodov /zranenie,  vyfaulovanie  hráčov/  pokračovať  v stretnutí  s aspoň
jedným  slovenským  hráčom  na  hracej  ploche,  môže  družstvo  stretnutie  dohrať  s piatimi
zahraničnými hráčmi,  avšak predmetné konanie družstva bude disciplinárnym previnením, ktoré
bude disciplinárny orgán SBL trestať v zmysle Disciplinárneho poriadku SBL. 

6. Stretnutia SBL sú rozhodované tromi rozhodcami. Spôsob delegácie a odmeňovania rozhodcov je
upravený zmluvou o súčinnosti medzi združením a SBA.

7. Na  zápasoch  SBL  môže  pôsobiť  komisár,  alebo  observer,  ktorého  deleguje  sekretariát  SBA
prostredníctvom povereného pracovníka.

8. Každý klub SBL je povinný zabezpečiť vysielanie domácich zápasov cez internet v zmysle športovo
technických podmienok.
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9. Pre všetky kluby je podmienkou pre účasť v  SBL uhradenie všetkých finančných záväzkov, ktoré
vznikli v súvislosti ich pôsobením v SBL a SBA. Uhradenie je podmienkou pre akceptovanie prihlášky
do SBL.

10. Kluby hradia pre hracie obdobie 2016/2017 vklad do súťaže vo výške 10 000€ rozdelený do 4 splátok

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Každý klub SBL je povinný uvoľniť hráča nominovaného do reprezentačného výberu SR pre všetky 
prípravné akcie a zápasy tohto výberu v oficiálnych asociačných termínoch FIBA a je povinný mu 
vyplácať odmenu podľa platnej zmluvy. SBA je povinná poistiť platy hráčov v prospech klubu podľa 
predpisov FIBA Europe v prípade zranenia hráča.

2. Kluby sú povinné zabezpečiť účasť pozvaných hráčov na Zápase hviezd. Povinnosťou hráčov je splniť 
podmienky uvedené v pozvánke. Ospravedlnenie je možné len na základe lekárskeho potvrdenia a 
zo závažných rodinných dôvodov. V prípade ospravedlnenie hráča zo zdravotných dôvodov, nesmie 
tento hráč nastúpiť do najbližšieho ligového zápasu SBL.


