Česká basketbalová federace
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6
ZÁSADY PRO POŘÁDÁNÍ TURNAJŮ PRO PŘÍPRAVKY (ROČNÍK 2009 a ml.)
PRO SEZÓNU 2018/19
Praha 28. května 2018
Vážení,
níže si Vás dovolujeme seznámit s novým formátem a organizací turnajů pro děti do 10 let věku,
nehrající oficiální soutěže ČBF.
Vzhledem k velmi dobré práci v basketbalových klubech s nejmenšími dětmi, a jejich rostoucímu
počtu, nabízíme klubům možnost zapojit se do turnajů pod organizací ČBF.
Děti ročníku narození 2009 a mladší získají v sezóně 2018/2019 možnost poměřit se s ostatními
dětmi své věkové kategorie a předvést své získané dovednosti z basketbalových přípravek.
Níže přinášíme základní informace k organizaci turnajů pro přípravky
1. Účastníci turnajů
Turnajů se mohou zúčastnit chlapecké, dívčí i mix týmy.
2. Přihlášky družstev
Tiskopis přihlášky rozešle každá Oblast ČBF do klubů náležících do své Oblasti. Vyplněné
tiskopisy budou kluby posílat zpět své Oblasti, která je následně předá STK ČBF. Uzávěrka
pro odeslání přihlášek je 30. září 2018. Do 5. října 2018 zašlou Oblasti ČBF přihlášená
družstva (POZOR: přihlášky v papírové formě!) na adresu:
Česká basketbalová federace
p. Martin Jakeš
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6
STK ČBF společně s Komisí basketbalu dětí a mládeže rozdělí přihlášená družstva do skupin.
3. Nalosování turnajů bude provedeno centrálně nejpozději do 15. října 2018. Organizátoři
turnajů a termíny budou určeny po uzávěrce, v závislosti na požadavcích a možnostech
klubů. Předpoklad účasti 4 účastníků na turnaji (úprava na turnaj ve 3 účastnících pouze ve
specifických situacích).

4. Termínová listina a herní systém – turnaje budou probíhat v termínech soutěží kategorie
U12. Počet turnajů a herní systém určí řídící Oblast ČBF (dle počtu přihlášených družstev).
Předpoklad 4-5 turnajů/rok.
5. Delegace k utkáním, odměna rozhodčích – zajišťuje řídící Oblast ČBF. Na turnaj by měli být
delegováni 2 rozhodčí. Na utkání stačí pouze 1 rozhodčí, dále zapisovatel a časoměřič.
6. Startovné družstev - družstva neplatí startovné.
7. Soupiska pro turnaje, licence, členská legitimace
Družstva jsou povinna přivézt v den turnaje vyplněnou soupisku. Hráči/hráčky startují na
hráčské licence (licence minižactva s potvrzením o zdravotní prohlídce, před soutěží bude
účastníkům rozeslán vzor licence).
8. Turnajová pravidla
Hraje se podle platných pravidel mini basketbalu a basketbalu pro sezónu 2018/19 s těmito
úpravami:
Doporučená hrací doba 4 x 8 minut hrubého času. Rozhodčí má právo v případě
nesrovnalostí (dle vlastního uvážení) hrubý čas zastavit.
Hrací míč vel. 5
Každý hráč/ka na soupisce by měl/a nastoupit v utkání!
Střídání průběžné, bez omezení (aby měly všechny děti možnost zasáhnout do hry).
Je zakázána zónová obrana a clonění.
Každý tým musí být přítomen nejméně 5 minut před začátkem svého utkání.
9. Dovednostní soutěže – součástí turnaje jsou týmové soutěže v individuálních dovednostech.
Podrobné propozice turnajů přípravek, včetně detailních pravidel a dovednostních soutěží,
budou účastníkům zaslány v dostatečném předstihu před prvním turnajem.

Za ČBF s pozdravem
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