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KALEnDÁř 
TURnAJŮ 2014
24. 5. Ústí nad Labem Areál na větruši
31. 5. České Budějovice náměstí Svobody 
7. 6. Brno OC Olympia   
14. 6. Zlín OC Centro Zlín
21.–22. 6. Praha náměstí Republiky

FiBA 3x3 World Tour
24.–25. 8. Praha václavské náměstí
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CO JE BASKETBAL 
3x3 A PROČ nE 
STREETBALL?
Chance 3x3 Tour je seriál 6ti turnajů pod otevřeným nebem 
pořádaný Českou basketbalovou federací. vítěz této národní 
Tour se kvalifikuje do tzv. 3x3 World Tour – 6 turnajů světové 
série pořádaných v 6ti městech na světě.  není bez zajímavosti, 
že Praha je také pořadatelem jednoho z této turnajů světové 
série (23.–24. 8. na václavském náměstí). 

Proč vlastně basketbal 3x3 (čti; tři na tři) ? Proč ne prostě 
streetball, jak vešla hra na jeden koš ve známost v 90. letech? 
Streetball se zcela jistě bude hrát i na dále na pouličních koších 
ve městech po celém světě. Strategie Mezinárodní basketbalové 
federace (FiBA) si však v roce 2011 dala za cíl udělat z této 
disciplíny mezinárodně uznávané sportovní odvětí s ambicemi 
pevného zařazení mezi olympijské sporty! To obnáší stanovení 
jasně daných pravidel, přítomnost rozhodčího, patřičné 
technické vybavení a řadu dalších věcí, které mají tento sport 
v budoucnu postavit do záři reflektorů, jako se to kdysi podařilo 
např. u beach volejbalu.

Zajímá vás jak si stojí váš oblíbený hráč v porovnání se světovou 
konkurencí? Basketbal 3x3 vede přesný světový žebříček 
po vzoru tenisové ATP. na všech registrovaných turnajích po 
celém světě je možné sbírat body do žebříčku a na stránkách 
www.3x3planet.com snadno zjistíte mezinárodní, ale i český 
ranking všech hráčů. Aktuálně nejlepší český hráč Filip Zbránek 
je celkově na 88. příčce.
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PROGRAM
3X3 TOUR 2014 
PRAhA   časový harmonogram sobota 21. června

11:45 oficiální zahájení turnaje
12:00 turnaj
13:40 Jump it – exhibiční skákání přes švihadlo
13:45 dovednostní soutěže
14:00 turnaj
14:40 Jump it – exhibiční skákání přes švihadlo
14:45 dovednostní soutěže
15:00  turnaj
15:40 Jump it – exhibiční skákání přes švihadlo
15:45 dovednostní soutěže
16:00 semifinálové zápasy mužů u žen
16:40 Jump it – exhibiční skákání přes švihadlo
16:45 dovednostní soutěže
17:00 finále ženy
17:20 finále muži  

hRACÍ SYSTÉM

Muži:

Muži budou hrát ve 4 skupinách, z nichž vždy 2 nejlepší týmy 
postoupí do dalších vyřazovaích bojů.

Ženy:

Ženy budou hrát ve 2 skupinách, ve kterých budou hrát 
o nasazení do dalších vyřazovacích zápasů. v ženách postupují 
ze základních skupin všechny týmy.  
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PROGRAM
3X3 TOUR 2014 
PRAhA   časový harmonogram neděle 22. června

11:45 BDS academy – taneční vystoupení
11:50 oficiální zahájení turnaje
12:00 turnaj
13:40 Jump it – exhibiční skákání přes švihadlo
13:45 dovednostní soutěže
14:00 turnaj
14:40 BDS academy – taneční vystoupení
14:45 dovednostní soutěže
15:00 turnaj
15:40 Jump it – exhibiční skákání přes švihadlo
15:45 dovednostní soutěže
16:00 semifinálové zápasy mužů u žen
16:40 BDS academy – taneční vystoupení
16:45 dovednostní soutěže
17:00 finále ženy
17:20 finále muži   

hRACÍ SYSTÉM

Muži:

Muži budou hrát ve 4 skupinách, z nichž vždy 2 nejlepší týmy 
postoupí do dalších vyřazovaích bojů.

Ženy:

Ženy budou hrát ve 2 skupinách, ve kterých budou hrát 
o nasazení do dalších vyřazovacích zápasů. v ženách postupují 
ze základních skupin všechny týmy. 
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Mobilní aplikace
Česká pošta

Rychlý a pohodlný přístup k vybraným službám

Sledujte své zásilky, ať jste kdekoliv

Změňte si jednoduše způsob doručení

Vyhledejte rychle nejbližší poštu

www.ceskaposta.cz/mobilni–aplikace
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Stručný přehled pravidel ČBF 3x3 
Aktualizace 1. 4. 2014!

hřišTě A MÍČ
Oficiální hřiště je 15 m široké a 11 m dlouhé.
Pro ženy i muže a všechny věkové kategorie se 
používá míč velikosti 6“.

SOUPiSKA DRUŽSTvA
na soupisce družstva musí vedoucí družstva 
a čtyři hráči (tři na hřišti a jeden náhradník). 
Poznámka: na oficiálních soutěžích může začít 
utkání pouze se třemi hráči na hřišti.

ROZhODČÍ
Jeden nebo dva rozhodčí na hřišti. Dva pomoc-
ní rozhodčí u stolku, zapisovatel a časoměřič.

ODDEChOvý ČAS
Jeden na utkání pro každé družstvo v délce 30 
sekund.

PRvnÍ DRŽEnÍ MÍČE
Po vyhraném losování mincí si družstvo vybe-
re první držení míče na začátku utkání nebo 
prodloužení.

DOSAŽEnÉ BODY
Koš uvnitř oblouku se počítá za jeden bod. Koš 
z pole vně oblouku, se počítá za dva body.

hRACÍ DOBA A LiMiT SKóRE
hraje se 1x10 minut čistého času nebo dosa-
žení 21 bodů. Pokud se utkání hraje na hrubý 
čas, jsou limity 10 minut nebo10 bodů, 15 
minut nebo 15 bodů, 21 minut nebo 21 bodů.

PRODLOUŽEnÍ
vyhraje družstvo, které první dosáhne dvou 
bodů.

ČAS nA STřELBU
Družstvo má limit 12 sekund. Pokud se 
neměří čas, rozhodčí odpočítává posledních 
pět sekund.

TRESTnÉ hODY
Jeden (1) trestný hod, faul při střelbě uvnitř 
oblouku, dva (2) trestné hody, faul při střelbě 
za obloukem. Jeden (1) trestný hod po faulu 
při úspěšném koši ze hry.

LiMiTY ChYB DRUŽSTvA A hRÁČŮ
Družstvo má limit 6 chyb, další 7., 8., 9. se 
trestá dvěma trestnými hody. Desátá (10) 
a každá další chyba hráče na hřišti se trestá 
jako technická chyba (dva trestné hody a míč 
za obloukem). U hráče se neevidují jeho chyby 
(kromě nesportovních). hráč je ale po dvou 
(2) nesportovních chybách v jednom utkání, 
diskvalifikován z utkání i z turnaje.

DRŽEnÍ MÍČE PO ÚSPěšnÉM KOši
Družstvo, které dostane koš, pokud získá dr-
žení míče v oblouku pod košem, nesmí v něm 
být bráněno.

DRŽEnÍ MÍČE A MOŽnOST DÁT KOš
Při mrtvém míči (rozhodčí zapíská), má 
družstvo držení míče po výměně míče za 
obloukem. Při úspěšném doskoku, nebo 
získání míče obranou, musí být míč vyvezen 
za oblouk.
Při situaci rozskoku má držení míče bránící 
družstvo, po výměně míče za obloukem.

STřÍDÁnÍ
Střídání je povoleno kterémukoliv družstvu, 
když je míč mrtvý, ale před získání kontroly 
míče. náhradník může vstoupit do hřiště, za 
koncovou čarou, až po doteku se střídajícím 
hráčem. Střídání nevyžaduje žádnou akci 
rozhodčích na hřišti, ani pomocných rozhod-
čích u stolku.

POZnÁMKY
15.1  hráč je považován za obloukem stojí-li 
oběma nohama za obloukem.
15.2  Oficiální pravidla FiBA platí pro všechny 
situace, které nejsou výše uvedeny.
15.3  nasazení družstev, vyloučení a protesty 
jsou podrobně popsány v plné verzi pravidel.

PRAviDLA
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výSLEDKY
výSLEDKY TURnAJE ZE ZLÍnA

 MUŽi   ŽEnY

1. místo Team K4 1. místo sushiteam
2. místo SKB Zlín 2. místo Al FAjEdKo
3. místo Team de Eslovaquia 3. místo výběr ČBF - SMO

výSLEDKY TURnAJE Z BRnA

 MUŽi   ŽEnY

1. místo RRR 1. místo Primavera
2. místo Mečouni 2. místo hipsterky
3. místo nhL 3. místo sushiteam

výSLEDKY TURnAJE Z ČESKýCh BUDěJOviC

 MUŽi   ŽEnY

1. místo BO!!! 1. místo Air ladies
2. místo R 2. místo BB tým
3. místo Letný vánok 3. místo vydýchané z lavičky

výSLEDKY TURnAJE Z ÚSTÍ nAD LABEM

MUŽi  ŽEnY

1. místo R 1. místo  Air ladies 
2. místo no a Co?-2 2. místo Juniors
3. místo BO!!! 3. místo BB tým
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PARTnEři

mediální partneři

generální mediální partner

generální partner

hlavní partneři

pořadatel partneři


