
 

 
 

Manuál pro pořadatele 

regionálních turnajů v basketbalu 3x3 

 

Z. L. 20.10.2014           http://3x3.cbf.cz/  3x3@cbf.cz   - 1 - 

 

 

A. Aktuální informace o basketbalu 3x3: 

 
1. Aktuální informace o dění, oficiální dokumenty, pravidla, kalendář turnajů a kontakty jsou na webu ČBF 

v sekci ČBF 3x3: 

http://3x3.cbf.cz/ 

 
2. Kontaktní email na Exekutivu ČBF 3x3 je:  

3x3@cbf.cz 

 
3. Oficiální informace o basketbalu 3x3 na nejvyšší mezinárodní úrovni jsou na webu FIBA v sekci 3x3: 

 http://www.fiba.com/pages/eng/fc/3x3/p/openNodeIDs/21737/selNodeID/21737/3x3-hub.html 

 
4. Světová IT platforma pro pořadatele a hráče basketbalu 3x3 je na webu:  

 http://www.3x3planet.com/ 

 

5. FIBA Europe prezentuje basketbal 3on3 na svém webu: 
 http://www.fibaeurope.com/cid_mW7,IoI3HckAtiDz,EWBO1.html 

B. Hřiště a plocha: 

 
1. Basketbal 3x3 se hraje na hřišti, které prakticky odpovídá polovině normálního basketbalového hřiště. 

Přesné rozměry basketbalového hřiště jsou k dispozici na http://3x3.cbf.cz/pravidla.html 

 
2. Turnaje v basketbalu 3x3 lze odehrát na speciálních venkovních kurtech nebo i na normálních 

basketbalových hřištích ve sportovních halách. 

 

3. Doporučené rozměry, včetně umístění vybavení hřiště jsou na adrese: http://3x3.cbf.cz/metodika.html  
 

4. Prostorové nároky na uspořádání turnaje na nejvyšší úrovni při použití čtyř hřišť jsou na adrese 

http://3x3.cbf.cz/metodika.html 
 

5. Informace o špičkových kurtech (oficiální partner FIBA) jsou k dispozici na webu: 

 http://www.connorsportcourt.com/ 

 
6. Informace o přemístitelných basketbalových konstrukcích s koši, včetně časomír a informačních tabulí 

(oficiální partner FIBA EUROPE) jsou k dispozici na webu: 

 http://www.sportsystem.it/en/pubblicazioni/catalogo-pdf.html 
 V České republice dodává konstrukce s koši i povrchy například DOR Sport: 

 http://www.dorsport.cz/produkty/basketbal 

C. Řízení turnaje: 
 

1. Základním dokumentem pro řízení turnaje je „Rozpis turnaje“ jehož vzorový obsah je na adrese 

http://3x3.cbf.cz/metodika.html 

 
2. Turnaj řídí Soutěžní komise, složená z ředitele turnaje, hlavního rozhodčího turnaje a komisaře turnaje. 

 

3. Volně použitelný software pro řízení turnajů 3x3 „Event Marker“ je ke stažení na webu FIBA: 
 http://www.3x3planet.com/About/Event-Maker/ 

 Tento produkt umožňuje kompletní řízení turnaje od evidence hráčů a družstev, přes rozlosování, 

vyhodnocení výsledků a export informací pro zaznamenání bodů hráčů do světového rankingu FIBA. 
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D. Časové nároky na turnaj: 
 

1. Časové nároky na uspořádání turnaje závisí na: 

- Počtu hřišť. 
- Počtu kategorií. 

- Počtu přihlášených družstev. 

- Počtu doplňkových soutěží. 

 
2. Příklad časových nároků na turnaj při použití čtyř hřišť je k dispozici v příloze: 

„Požadavky na čas ČBF 3x3“. 

E. Kategorie a družstva: 
 

1. FIBA doporučuje kategorie Over 35, Over 18, Under 18, Under 15. Turnaje hrají muži, ženy a smíšená 

družstva (dva muži a jedna žena na hřišti). 
 

2. V Českých poměrech je možné přizpůsobit kategorie mládeže fyzické a mentální vyspělosti hráčů, 

například: U16, U14, U12, U10. 

 
3. Turnaje lze odehrát také v kategoriích 2x2 a 1x1. 

F. Pravidla: 

 
1. Pravidla FIBA v české verzi jsou na adrese http://3x3.cbf.cz/pravidla.html 

 

2. Zápis o utkání v české verzi je na adrese http://3x3.cbf.cz/pravidla.html 
 

3. Zjednodušená verze pravidel pro hráče a širokou veřejnost je na adrese http://3x3.cbf.cz/pravidla.html 

 

 
4. Zápis o utkání pro turnaje bez časomír a kvalifikovaných rozhodčích, včetně odpovědností a práv pro hráče 

a pozorovatele je na adrese http://3x3.cbf.cz/pravidla.html  

G. Rozhodčí a řízení utkání: 
 

1. Utkání v basketbalu řídí dva rozhodčí, jeden na koncové čáře pod košem, čelem proti stolku zapisovatele. 

Druhý za obloukem zády ke stolku zapisovatele. 

 
2. Utkání může řídit i jen jeden rozhodčí na základní čáře pod košem, čelem proti stolku zapisovatele. 

V tomto případě se očekává spolupráce zapisovatele a časoměřiče při řešení sporných situací v blízkosti 

stolku zapisovatele. 
 

3. V případě, že se hraje podle zjednodušených pravidel bez časomíry, rozhodčích, zapisovatele a časoměřiče, 

družstva hrají za přítomnosti pozorovatele. Podmínky pro hru jsou stanoveny na zjednodušeném zápisu o 
utkání pro pozorovatele (viz příloha). 

 

4. Mechanika rozhodování pro jednoho rozhodčího a výklady pravidel jsou k dispozici na adrese 

http://3x3.cbf.cz/pravidla.html 
 

5. Na webu ČBF je k dispozici seznam kvalifikovaných rozhodčích pro řízení turnajů v basketbalu 3x3: 

 http://3x3.cbf.cz/rozhodci/registrace-rozhodcich.html 
 

6. Školení nových rozhodčí v regionech zajišťuje Exekutiva ČBF 3x3. Podmínkou získání licence rozhodčího 

ČBF 3x3 je již získaná kvalifikace rozhodčího ČBF a absolvování školení z pravidel a mechaniky 
rozhodování ČBF 3x3. 
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H. Dovednostní soutěže: 
 

1. Pravidla dovednostních soutěží v basketbalu 3x3, a to:  

- Soutěže ve smečování (Slam Dunk Contest). 
- Soutěže ve střelbě za obloukem (2pt Shotout). 

- Soutěže ve střelbě trestných hodů (Shoting Free Throws). 

- Soutěže hry jeden na jednoho (Play 1 on 1). 

- Král hřiště (King of The court). 
- Soutěž v obratnosti - driblink (Skill of Dribllink). 

Jsou na adrese http://3x3.cbf.cz/dokumenty.html  

 

I. Televizní internetový přenos: 

 

1. Přenos turnaje na internetu je možno dohodnout s partnerem České basketbalové federace, společností 
TVCOM s.r.o.: 

http://basketbal.tvcom.cz 

J. Doplňkové akce: 

 
1. Při turnaji je doporučeno uspořádání ukázek sportů - kola, skateboardy, žonglování s míčem a podobně. 

Případně také uspořádání netradičních soutěží, například hod na koš mobilem a podobně. 

 
2. Při turnaji je doporučeno uspořádání kulturních vystoupení blízkých sportu, mažoretky, cheerleaders a 

podobně. 

 
3. Při turnajích je doporučeno uspořádat hudební produkci, která navíc umožňuje oznamování důležitých 

informací při řízení turnaje přes reproduktory. 

 

4. Při turnajích je doporučeno zorganizovat prodej, případně ukázky výrobků, sloužících k provozování 
sportovních aktivit. 

K. Poznámky: 

 
1. Veškeré informace, zde uvedené, budou aktualizovány a zveřejňovány na webu ČBF, odkaz: 

http://3x3.cbf.cz/ 

 

L. Příloha: 
 Požadavky na čas. 
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Požadavky na čas 

 

A. Základní informace: 

 

1. Průměrné časy: 
1.1 Průměrný čas na jedno utkání je 20 minut. 

1.2 Průměrný čas na jednu doplňkovou soutěž: 

 - Smečování, semifinále 20 minut, finále 10 minut. 

 - Střelba za obloukem, semifinále 20 minut, finále 10 minut. 
 - Střelba trestných hodů, semifinále 20 minut, finále 10 minut.  

 

2. Počet utkání: 
2.1 Počet utkání mužů při účasti 16 družstev ve 4 skupinách, čtvrtfinále, semifinále, utkání o 3. místo a finále: 

 - Skupiny:  4 skupiny x 6 utkání = 24 utkání (postupují první dva do eliminace) 

 - Čtvrtfinále: 4 utkání (A1-B2, A2-B1, C1-D2, C2-D1) 

 - Semifinále: 2 utkání 
 - O třetí místo: 1 utkání 

 - Finále:  1 utkání 

 Celkem:  32 utkání 
 

2.2 Počet utkání žen při účasti 8 družstev ve 2 skupinách, čtvrtfinále, semifinále, utkání o 3. místo a finále: 

 - Skupiny:  2 skupiny x 6 utkání = 12 utkání (postupují první dva do eliminace) 
 - Čtvrtfinále: 2 utkání (A1-B2, A2-B1) 

 - Semifinále: 1 utkání 

 - O třetí místo: 1 utkání 

 - Finále:  1 utkání 
 Celkem:  18 utkání 

B. Celkové požadavky na čas: 

 
1. Celkový čas na kurty č. 1 a 2 (muži): 

1.1 Utkání:  16 utkání na jeden kurt  po 20 minutách (16:3) je cca 5 hodin 20 minut. 

 
2. Celkový čas na kurty č. 3 a 4 (ženy a dovednostní soutěže): 

2.1 Utkání:  8 utkání na jeden kurt  po 20 minutách (8:3) je cca 2 hodiny 40 minut. 

2.2 Dovedn. soutěže: Smečování   30 minut 

    Střelba za obloukem 30 minut 
    Trestné hody  30minut 

 Celkový čas na dovednostní soutěže    90 minut, to je cca 1 hodina 30 minut 

2.3 Celkový požadovaný čas na soutěže žen a dovednostní soutěže je cca 3 hodiny 10 minut. 
2.4 Řídicí systém Event Maker však umožňuje hrát i podle komplikovanějších hracích systémů, které dávají 

druhou šanci poraženým družstvům ve vyřazovacím „pavouku“. To však znamená větší časové nároky na 

turnaj. 

 

C. Limity: 

 

1.1 Limitující prvky: 
Limitujícím prvkem je délka soutěže mužů. Lze však ušetřit tím, že soutěž mužů bude zahájena dříve a to 

na všech čtyřech kurtech, čímž se dá vyšetřit cca 40 minut prvními utkáními ve skupinách.  

 
1.2 Limit použití 4 kurtů pro muže: 

Nelze použít absolutně, např. mužstva mohou dohrávat svoje utkání, lze však využít na odehrání utkání, 

která budou zpožděna a družstva budou shodou okolností k dispozici. 


