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Článek I. REPREZENTACE  

Oddíl 1.01 Definice : 

(a) Za reprezentaci je považuje každá oficiální ú čast hrá če , družstva a klubu ČMBS na akcích reprezenta čního 
charakteru po řádanou UMB, CEB, členskou národní federací apod. zejména pak Sv ětový a Evropský 
šampionát, Sv ětové a Evropské poháry a grand-prix, otev řená mistrovství členských federací  apod. 

Oddíl 1.02 Sportovní úbor : 

(a) Obecný standard - Dress code A                                                                                                                            
tmavé jednobarevné polobotky, tmavé ponožky, tmavé kalhoty spole čenského st řihu /ne džíny a jim 
podobné/, košile s dlouhým rukávem, vesta nebo pulo vr, motýlek nebo kravata /vázanka/. 

(b) Obecný standard – Dress code A ženy,dívky                                                                                                                    
tmavá  uzav řená obuv, tmavé ponožky, tmavé kalhoty spole čenského st řihu /ne džíny a jim podobné/ 
případně sukn ě /ne kratší než do p ůli stehen/, jednobarevná halenka nebo polokošile, v esta nebo pulovr,  
nebo spole čenské šaty.                                                                                                                                           

(c) Pro družstvo je p ředepsána stejná košile, vesta nebo pulovr, motýlek nebo kravata /vázanka/,                        
pro dívky pak jednotn ě kalhoty nebo sukn ě, shodná halena nebo polokošile, vesta nebo pulovr,  nebo 
spole čenské šaty. 

(d) Státní znak je umíst ěn jedin ě vlevo na vest ě, pulovru nebo spole čenských šatech. 

(e) Umístění státního znaku, znaku klubu, reklamy a p řípadné odchylky úboru se řídí předpisem po řadatele akce. 

Článek II.  MISTROVSTVÍ 

Oddíl 2.01 Definice : 

(a) Za mistrovství jsou považována všechna M ČR mistrovství České republiky jednotlivc ů a družstev, dále do 
této kategorie p řísluší i všechny nejvyšší akce a sout ěže organizované ČMBS liga, extraliga, turnaje apod.   
řízené přímo VV sekce. 
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Oddíl 2.02 Sportovní úbor : 

(a) Obecný standard - Dress code A                                                                                                                            
tmavé jednobarevné polobotky, tmavé ponožky, tmavé kalhoty spole čenského st řihu /ne džíny a jim 
podobné/, košile s dlouhým rukávem, vesta nebo pulo vr, motýlek nebo kravata /vázanka/. 

(b) Obecný standard – Dress code A ženy,dívky                                                                                                                    
tmavá  uzav řená obuv, tmavé ponožky, tmavé kalhoty spole čenského st řihu /ne džíny a jim podobné/ 
případně sukn ě /ne kratší než do p ůli stehen/, jednobarevná halenka nebo polokošile /d louhý rukáv/, vesta 
nebo pulovr,  nebo spole čenské šaty.                                                                                                                                           

(c) Pro družstvo je p ředepsána stejná košile, vesta nebo pulovr, motýlek nebo kravata /vázanka/,                        
pro dívky pak jednotn ě kalhoty nebo sukn ě, shodná halena nebo polokošile, vesta nebo pulovr,  nebo 
spole čenské šaty. 

(d) Znak klubu je umíst ěn na vest ě, pulovru nebo spole čenských šatech 

Článek III. REGION 

Oddíl 3.01 Definice : 

(a) Za regionální akce se považují veškeré sout ěže a přebory p římo organizované a řízené ČMBS prost řednictvím 
oblastí, kraj ů, okres ů, měst a klub ů pokud taková struktura je vytvo řena.  

Oddíl 3.02 Sportovní úbor : 

(a) Obecný standard - Dress code B                                                                                                                            
tmavé jednobarevné polobotky, tmavé ponožky, tmavé kalhoty spole čenského st řihu /ne džíny a jim podobné, 
vč. lehkých elastických materiál ů a sportovních st řihů/, košile, polokošile nebo  tri čko s líme čkem /povolen 
krátký rukáv/, není nutností vesta nebo pulovr, mot ýlek nebo kravata /vázanka/. 

(b) Obecný standard – Dress code B DÍVKY                                                                                                                    
tmavá  uzav řená obuv, tmavé ponožky, tmavé kalhoty spole čenského st řihu /ne džíny a jim podobné, v č. 
lehkých elastických materiál ů a sportovních st řihů/,  případně sukn ě /ne kratší než do p ůli stehen/, 
jednobarevná halenka, polokošile, tri čko s líme čkem /povolen krátký rukáv/, nebo spole čenské šaty, není 
nutností vesta nebo pulovr.                                                    

(c) Pro družstvo je p ředepsána stejná košile, polokošile, tri čko s líme čkem jednotného st řihu a barvy, p řípadně 
vesta nebo pulovr, pro dívky pak jednotn ě kalhoty nebo sukn ě, shodná halena nebo polokošile, tri čko 
s límečkem, vesta nebo pulovr, nebo spole čenské šaty. 

(d) Znak klubu je umíst ěn na košili, polokošili, tri čku s líme čkem, p řípadně vestě, pulovru nebo spole čenských 
šatech. 
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Článek IV. ROZHODČÍ 

Oddíl 4.01 Definice : 

(a) Rozhod čí spole čensky významné akce jako jsou M ČR a jim podobného významu, by m ěl dodržovat od ěv 
Dress code R.  

(b) Rozhod čí na všech ostatních akcích po řádaných ČMBS na všech stupních, by m ěl minimáln ě dodržovat od ěv 
Dress code S.                                                                                               

Oddíl 4.02 Sportovní úbor : 

(a) Obecný standard - Dress code R                                                                                                                            
tmavé jednobarevné polobotky, tmavé ponožky, tmavé kalhoty spole čenského st řihu /ne džíny a jim podobné, 
vč. lehkých elastických materiál ů a sportovních st řihů/, košile, polokošile nebo  tri čko s líme čkem, /povolen 
krátký rukáv/ nejlépe u všech rozhod čích po řádané akce jednotn ě. 

(b) Obecný standard – Dress code S                                                                                                                               
čistý civilní od ěv v co možná nejmén ě zářivých barvách  /je zakázán pracovní od ěv ve všech formách/.  

 


