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A. Soutěž Chance 3x3 Tour 2016: 

 
1. Charakteristika soutěže: 

1.1 Otevřená mistrovská soutěž Družstev a Hráčů, vyhlášena Českou basketbalovou federací z. s. Soutěží 

se v pěti jednodenních Turnajích. Nejlepší Družstva a Hráči, se dle podmínek stanovených Pravidly 

FIBA 3x3 a tímto Rozpisem soutěže, zúčastní závěrečného finálového turnaje v Praze. Vítěz tohoto 
finálového turnaje se přímo kvalifikuje na FIBA 3x3 Word Tour Prague Masters v Praze 6. a 7. srpna 

2016. 

 
1.2  Jednotlivých turnajů se zúčastní maximálně 16 družstev v kategorii muži a maximálně 8 družstev 

v kategorii ženy. V soutěžích mládeže maximálně 8 družstev v kategorii chlapců a 8 družstev v 

kategorii dívek. V případě většího zájmu družstev, rozhoduje o účasti datum přihlášení na webu 

3x3planet.com. Řídící orgán soutěže může změnit počet účastníků v konkrétním turnaji tour. 
 

 

2. Formát soutěže Chance 3x3 Tour 2016 dospělých (ženy i muži) a mládeže U18 (dívky i chlapci). 
2.1 Soutěž – Chance 3x3 Tour 2016 tvoří šest Turnajů ve městech: 

 

2.1.1 Ostrava: 14. 5. 2016 – Dolní oblast Vítkovice – K Trojhalí, (Trojhalí a OC Karolína) 
 Místní pořadatel: ČBF Oblast Severní Morava, Vítkovická 3083, Ostrava, 702 00 

2.1.2 Brno: 21. 5. 2016 – Náměstí Svobody 

 Místní pořadatel:  ČBF Oblast Jižní Morava, Vídeňská 9, Brno, 639 00 

2.1.3 Hradec Králové 4. 6. 2016 – Ulrichovo náměstí 
 Místní pořadatel:  ČBF Oblast Východní Čechy, Eliščino nábřeží 777, Hr. Králové, 500 03 

2.1.4 České Budějovice: 11. 6. 2016 – Náměstí Přemysla Otakara II 

 Místní pořadatel: BSK České Budějovice, Kostelní 1226/32, České Budějovice, 370 04 
2.1.5 Praha: 18. 6. 2016 – Náměstí Republiky, Praha 1 

 Místní pořadatel:  Sportovní klub Královka, Nad Královskou oborou 1080/51, Praha 7, 170 00 

 
2.2 Soutěž – Chance 3x3 Tour 2016, finále dospělých a mládeže: 

 Praha: 19. 6. 2016 – Náměstí Republiky, Praha 1 

 Místní pořadatel:  Sportovní klub Královka, Nad Královskou oborou 1080/51, Praha 7, 170 00 

 
2.3 Dovednostní soutěže budou uspořádány (v případě dostatečného počtu přihlášených hráčů): 

2.3.1 Ve střelbě za dvoubodovým obloukem (ženy, muži, mládež U18) 

2.3.2 Soutěž ve střelbě trestných hodů ženy a mládež U18 (dívky i chlapci). 
2.3.3 Soutěž ve smečování (muži). 

 

 

4. Řízení soutěže: 
4.1 Basketbalovou disciplínu „basketbal 3x3“ řídí v České republice Komise ČBF 3x3 (Řídící orgán 

soutěže), jmenovaná Výborem ČBF - Česká basketbalová federace, Zátopkova 100/2, Praha 6 - 

Strahov, 160 17. E-mail: 3x3@cbf.cz 
 

4.2 Jednotlivé Turnaje Chance 3x3 Tour 2014 řídí Soutěžní komise, jmenovaná Komisí ČBF 3x3. 

 
 

5. Právo účasti soutěži: 

5.1 Soutěže se mohou zúčastnit řádně přihlášená a Řídícím orgánem soutěže akceptovaná Družstva 

s Hráči, bez ohledu na klubovou příslušnost a národnost Hráčů. 
 

5.2 Finálového turnaje (Praha 19. 6. 2016) se mohou zúčastnit jen kvalifikovaná Družstva z České 

republiky (hráči mají Českou státní příslušnost), případně Družstva a Hráči, kterým byla Řídícím 
orgánem soutěže udělena divoká karta. 
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B. Řízení soutěže Chance 3x3 Tour 2016: 

 
1. Organizátoři soutěže: 

 

1.1 Identifikace Pořadatele - Řídícího orgánu soutěže: 
 Česká basketbalová federace z. s.,  ČBF 3x3, Zátopkova 100/2,  Praha 6 - Strahov, 160 17  

 IČ:   457 70 778  3x3@cbf.cz          http://3x3.cbf.cz/  

 

1.2 Identifikace Produkčního partnera: 
Sportify  s.r.o., Hradešínská 2373/27, Vinohrady, Praha 10, 101 00 

 IČ:   026 60 792   jan.dopita@sportify.cz   

 
1.3 Povinnosti Řídícího orgánu soutěže: 

1.3.1 Sportovně-technické zajištění soutěže: 

 Míče, dresy s čísly, zápisy o utkání. 
1.3.2 Organizační zajištění: 

 Evidence Hráčů, evidence Družstev, zveřejňování oficiálních informací na webu ČBF, zahajovací 

ceremoniál, časový pořad, výsledky utkání – tabulky, oficiální výsledky Turnajů. 

1.3.3 Propagace a informační povinnost pro média:  
 Zajištění propagace v médiích (tisk, radia, televize), na internetu (mediální weby, weby FIBA) a 

v místě konání. Povinnost informovat média prostřednictvím ČTK – sportovní redakce tel.: 222 

098 277, e-mail: ctk@mail.ctk.cz 
 

1.4 Povinnosti Produkčního partnera: 

1.4.1 Zajištění provozního zázemí Turnaje: 

 Instalace basketbalových kurtů dle pravidel FIBA, technické vybavení – časomíry, stolky zapisovatele. 
 Technické a personální zajištění provozního zázemí  - prezence, kancelář Soutěžní komise, WC, WIFI, 

hlasatelská služba, zdravotní služba, pořadatelská služba, doprovodný program. 

 
1.5 Povinnosti Místního pořadatele: 

1.5.1 Zajištění spolupráce s Komisí ČBF 3x3 a Produkčním partnerem, spolupráce s regionálními subjekty, 

tzn.: regionální sportovní organizace, společenské organizace, podnikatelské subjekty. 
1.5.2 Kompletní zajištění turnaje (sportovně-technické, organizační, personální, finanční). 

 

1.6 Práva Řídícího orgánu soutěže: 

1.6.1 Sportovně technické záležitosti: 
Rozhoduje o omezení přihlášek, udělení divokých karet, nominaci Ředitele a Komisaře turnaje, 

Hlavního rozhodčího, rozhodčích a pomocných rozhodčích, změnách nebo úpravách hracího systému. 

1.6.2 Jmenování: 
Jmenuje Místního Pořadatele, Soutěžní komisi a Odvolací komisi soutěže (odvolací orgán I. stupně). 

1.6.3 Ostatní záležitosti: 

 Rozhoduje v nestandardních situacích, neřešených Rozpisem soutěže. 
 

1.7 Práva Produkčního partnera: 

1.7.1 Rozhodovat o záležitostech, souvisejících s organizací akce, spolupráce s marketingovými partnery a 

médii. 
 

1.8 Práva Místního pořadatele: 

1.8.1 Organizování soutěží pro mládež i dospělé v několika kategoriích.  
 

 

2. Soutěžní komise Turnaje: 

2.1 Tříčlennou Soutěžní komisi tvoří Ředitel turnaje, Komisař ČBF 3x3, Hlavní rozhodčí turnaje. 
 

2.2 Povinnosti Soutěžní komise: 

 Kontrola osobních dokladů Hráčů a Vedoucích družstev ve spolupráci s prezencí. Řízení Turnaje 
v souladu s Rozpisem soutěže a pravidly FIBA 3x3. 
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2.3 Práva Soutěžní komise: 

 Projednání a rozhodnutí o námitkách, zajištění disciplinárního řízení, operativní úpravy hracího 

systému Turnaje.   
 

 

3 Odvolací komise Turnaje: 
3.1 Tříčlenná Odvolací komise je složena ze zástupců Řídícího orgánu soutěže, Produkčního partnera a 

Místního pořadatele. Rozhoduje s konečnou platností o podaném odvolání proti rozhodnutí Soutěžní 

komise jako odvolací orgán I. stupně. 

 
 

4 Oficiální osoby soutěže: 

4.1 Ředitel turnaje: 
Jmenuje jej Komise ČBF 3x3, řídí a koordinuje celkový průběh Turnaje. 

 

4.2 Komisař ČBF 3x3: 
Nominuje jej Komise ČBF 3x3. Zastupuje ČBF, kontroluje a řídí sportovní část soutěže a řeší 

mimořádné situace v soutěži. Deleguje rozhodčí a pomocné rozhodčí na jednotlivá utkání. Podmínkou 

je Licence komisaře ČBF 3x3, znalost pravidel FIBA 3x3, informačního systému FIBA 3x3 Event 

Maker a tohoto rozpisu soutěže. 
 

4.3 Hlavní rozhodčí: 

Nominuje jej Komise ČBF 3x3. Podmínkou je znalost pravidel FIBA 3x3, tohoto Rozpisu soutěže, 
informačního systému FIBA 3x3 Event Maker. Odpovídá za řádnou evidenci všech hráčů a družstev, 

zpracování výsledků jednotlivých utkání, zpracování celkových výsledků Turnaje. Zaznamenání dat do 

systému FIBA 3x3 Event Maker. 

 
4.4 Rozhodčí na hřišti: 

Nominuje je Komise ČBF 3x3. Podmínkou je licence rozhodčího ČBF 3x3, znalost pravidel FIBA 

3x3, mechaniky rozhodování ČBF 3x3 a tohoto rozpisu soutěže. 
 

4.5 Rozhodčí u stolku - pomocní rozhodčí (zapisovatel, časoměřič): 

Nominuje je Místní pořadatel. Podmínkou je znalost pravidel FIBA 3x3 a orientační znalost tohoto 
rozpisu soutěže ČBF 3x3. U zapisovatele znalost Zápisu ČBF 3x3. 

 

 

 

C. Soutěžící v Turnaji: 

 

1. Družstva: 
1.1 Složení Družstev:  

Vedoucí družstva (může být i kterýkoliv člen družstva) a minimálně 3, maximálně 4 Hráči. Po 

zaprezentování nelze měnit v průběhu jednodenního Turnaje složení Družstva. Doprovod Družstva 
(trenér, fyziotrapeut, kustod) není považován za členy družstva.  

 

1.2 Náležitosti Družstev: 

 Přihláška se soupiskou na webu 3x3planet.com, kterou lze změnit u prezence. Poslední termín 
uplatnění přihlášky je ve středu před sobotním termínem turnaje. Pořadatel je oprávněn nepřijmout 

přihlášku družstva s nevhodným názvem družstva (vulgární, duplicitní název apod.) 

 
1.3 Vybavení Družstev: 

 Sada oboustranných dresů s jakýmikoliv čísly na přední i zadní straně, ale neměnnými během Turnaje. 

Vlastní míč na rozcvičení. Utkání se hrají s míči, dodanými pořadatelem. 

 
1.3.1 V případě dodání oficiálních dresů soutěže Pořadatelem, je Družstvo povinno tyto dresy používat 

v průběhu celého turnaje, včetně ceremoniálu vyhlášení vítězů. A dále pak na všech dalších turnajích 

soutěže Chance 3x3 Tour 2016. Družstva zašlou požadované velikosti dresů pro hráče (S, M, L, XL, 
XXL, XXXL) na e-mail 3x3@cbf.cz, nejpozději ve středu před sobotním turnajem. 
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1.3.2 Pokud Hráč dostane dres na jednom z turnajů, musí jej používat až do konce soutěže Chance 3x3 Tour 
2016. Pokud tento Hráč nemá dres při prezenci na dalším turnaji, bude připuštěn k soutěži jen 

v případě, až si zakoupí nový oficiální dres za cenu 300,-- Kč. 

 
1.4 Povinnosti Družstev: 

 Účast Vedoucího družstva u prezence Družstva. Připravenost ke hře 5 minut před utkáním, archivace 

platné lékařské prohlídky Hráčů. 

 
1.5 Práva Družstev: 

 Družstvo nemusí být členem žádného basketbalového klubu. Družstvo má právo mít informace o 

rozpisu utkání a výsledcích, informace o rozhodnutích Řídící komise a Odvolací komise. 
 

 

2. Vedoucí družstva: 
2.1 Náležitosti Vedoucího družstva: 

 Osobní doklad s fotografií. Vedoucí družstva může být současně hráčem nebo kapitánem družstva. 

 

2.2 Povinnosti Vedoucího družstva: 
 Vedoucí družstva odpovídá za jeho formální a organizační náležitosti a za povinnosti Družstva. 

Vedoucí družstva je povinen znát Pravidla FIBA 3x3 a tento rozpis soutěže. Musí být starší 18 let. 

 
2.3 Práva Vedoucího družstva: 

 Vedoucí družstva zastupuje Družstvo ve všech jeho právech, disciplinárních a odvolacích řízeních.  

 

 
3. Hráči: 

3.1 Náležitosti Hráčů: 

 Osobní doklad (občanský průkaz, pas). Uvedení na soupisce Družstva. Hráči musí mít osobní účet na 
webu 3x3planet.com, který je podmínkou pro správné započítání bodů Hráče do světového rankingu 

FIBA 3x3. Bez vytvoření účtu nebudou hráči připuštěni do soutěže. 

 
3.2 Povinnosti Hráčů: 

Lékařská prohlídka, podání informace o jejich případném odstoupení z Turnaje. Hráči jsou povinni 

znát Pravidla FIBA 3x3 a tento rozpis soutěže. 

 
3.3 Práva Hráčů: 

Hráči mohou být členy více, jak jednoho Družstva. V jednom turnaji, však hráč může nastoupit ve více 

Družstvech, jen v různých (jemu odpovídajících) věkových kategoriích. 
 

3.4 Další ustanovení k Hráčům: 

Hráči startují na vlastní náklady a nebezpečí zranění či majetkové újmy. 
 

 

4. Kategorie: 

4.1 Ženy a muži: 
 Není žádné věkové omezení účasti hráčů v této kategorii soutěže. 

  

4.2 Dívky a chlapci: 
 Under 18  narození v roce 1998 a mladší. 

 

4.3 Není žádné omezení startu hráček a hráčů ve vyšší věkové kategorii, hráč ale nemůže hrát na jednom 

turnaji ve dvou různých věkových kategoriích. 
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D. Hospodářské podmínky: 

 
1. Řídící orgán soutěže hradí: 

  

1.1 Náležitosti rozhodčích (dva rozhodčí na kurtu) z nich každý: 
1.1.1 Odměna za řízení utkání - Rozhodčí  200,-- Kč za utkání. 

 

1.2 Náležitosti rozhodčích u stolku (jeden zapisovatel, jeden časoměřič): 

1.2.1 Odměna 50,-- Kč za utkání. 
 

1.3 Náležitosti oficiálních osob (jeden na Turnaji): 

1.3.1 Odměna - Ředitel turnaje  2 000,-- Kč za den 
1.3.2 Odměna - Komisař ČBF 3x3  2 000,-- Kč za den 

1.3.3 Odměna - Hlavní rozhodčí  2 000,-- Kč za den 

 
1.4 Cestovní a osobní náhrady:  

1.4.1 Stravné (neplatí pro osoby z místa konání) : 70,-- (5-12 hod.),  106,-- (více jak 12 hod.), 166,-- (den)  

1.4.2 Cestovní náklady:  Místní doprava - doklad, veřejná doprava – doklad. 

     Osobní auto 3,50 Kč/km jedna osoba, 4,-- Kč/km dvě a více osob. 
   V Praze paušální cestovní náhrada 60,-- Kč. 

1.4.3 Ubytovací náklady:  Na základě účetního dokladu z ubytovacího zařízení. 

 
1.5 Technické zajištění: 

 Náklady na sportovní a technické vybavení kurtům oficiální míče, dresy, věcné ceny pro první tři 

družstva a vítěze dovednostních soutěží v kategorii mládeže U18 (dívky a chlapci). 

 
1.6 Peněžní ceny pro Družstva na jednotlivých Turnajích, které jsou stanoveny takto: 

Vítězné Družstvo mužů a žen.  10 000,-- Kč 

 Družstvo na druhém místě mužů a žen.  5 000,-- Kč 
Družstvo na třetím místě mužů a žen.  3 000,-- Kč 

 

1.7 Peněžní ceny pro Družstva na Finálovém turnaji, které jsou stanoveny takto: 
Vítězné Družstvo mužů a žen. 30 000,-- Kč 

 Družstvo na druhém místě mužů a žen.  20 000,-- Kč 

 Družstvo na třetím místě mužů a žen.  10 000,-- Kč 

 
1.6 Peněžní ceny pro Hráče (dospělí) na jednotlivých Turnajích, které jsou stanoveny takto: 

Smečování – muži (vítěz soutěže).  2 000,-- Kč 

 Střelba za obloukem – ženy a muži (vítěz soutěže).  2 000,-- Kč 
Střelba trestných hodů -  ženy (vítěz soutěže).  2 000,-- Kč 

 

1.8 Peněžní ceny pro Hráče (dospělí) na Finálovém turnaji, které jsou stanoveny takto: 
Smečování – muži (vítěz soutěže).  5 000,-- Kč 

Střelba za obloukem - ženy a muži (vítěz soutěže).  5 000,-- Kč 

Střelba trestných hodů - ženy (vítěz soutěže).  5 000,-- Kč 

 
1.9 Věcné ceny pro Hráče v kategoriích mládeže U18 na jednotlivých Turnajích i Finálovém turnaji, které 

jsou stanoveny takto: 

První tři družstva – dívky a chlapci.  
Střelba za obloukem – dívky a chlapci (vítěz soutěže). 

Střelba trestných hodů – dívky a chlapci (vítěz soutěže).   

 

1.10 Všechny náhrady a odměny budou vyplaceny v souladu s českými daňovými zákony, zákony o 
sociálním a zdravotním pojištění a zaslány na bankovní účet, uvedený vedoucím družstva při prezenci 

na turnaj. 
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2. Produkční partner hradí: 

2.1 Technické zajištění: 

 Náklady na úpravu a vybavení použitých ploch, náklady na organizační a technické vybavení, náklady 
na propagaci (dle smlouvy). 

 

2.2 Organizační zajištění: 
 Místní poplatky za použití ploch, náklady na doprovodný program. 

 

 

3. Družstva hradí: 
3.1 Veškeré osobní a ostatní náklady:  

 Pojištění proti úrazu, doprava, vybavení, strava, nápoje. 

 
3.2 Startovné přihlášena Družstva nehradí. Ale v případě přihlášení se na turnaj a neodhlášení se před 

zahájením prezence konkrétního turnaje nebudou akceptovány přihlášky družstva i všech jeho hráčů na 

všechny následující turnaje i finálový turnaj soutěže Chance 3x3 - Tour 2016. 
 

 

 

E. Časový pořad: 
 

1. Prezence: 

1.1 Zahájení prezence    v 9,30 hodin. 
1.2 Ukončení prezence   v 10,30 hodin. 

1.3 Oficiální zahájení turnaje   v 11,00 hodin 

 

 
2. Začátek Turnaje: 

2.1 První utkání v kategorii muži - soutěž od 11,00 hodin. Mládež U18 a ženy od 12,00 hodin (Změny 

provede Soutěžní komise turnaje dle místních podmínek). 
 

 

3. Další utkání Turnaje: 
3.1 Pevně stanovena hodina prvního utkání, začátky dalších utkání po 20 minutách dle rozpisu utkání na 

jednotlivých kurtech. Rozpis utkání bude zveřejněn na webu 3x3planet.com a upřesněn na místě 

konání Turnaje 

 
 

4. Začátky dovednostních soutěží Turnaje: 

4.1 Kvalifikace ve 14,00 hodin. 
 

4.2 Finále dovednostních soutěží v 16,00 hodin. 

 
 

5. Vyhlášení výsledků Turnaje: 

5.1 Deset minut po ukončení soutěže. V případě dodržení časového rozvrhu turnaje předpoklad ukončení 

turnaje od 18,30 do 19,00 hodin. 
 

 

 

F. Herní systém, nasazení Družstev a rozlosování: 

 

1. Muži: 

1.1 Hraje se ve 4 čtyřčlenných skupinách, z nichž první dvě družstva postupují do eliminační soutěže 
(vyřazovacího pavouku). 
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2. Ženy a mládež U18: 
2.1 Hraje se ve 2 čtyřčlenných skupinách, z nichž první dvě družstva postupují do eliminační soutěže 

(vyřazovacího pavouku). 

 
 

3. Nasazení Družstev do skupin a rozlosování: 

3.1 Stanoví a provede Řídící orgán soutěže ČBF 3x3 s ohledem na výkonnost Družstev a pořadí Hráčů ve 

světovém žebříčku FIBA (ranking). 
 

3.2 V případě přihlášek menšího počtu Družstev budou Soutěžní komisí turnaje optimálně upraveny počty 

Družstev ve skupinách. 
 

 

 

G. Pravidla: 

 

1. Pravidla: 

1.1 Hraje se podle platných pravidel basketbalu FIBA s úpravami pro basketbal 3x3, v tzv. „full-úplné“ 
kategorii pravidel FIBA 3x3, platných k 1. 2. 2016 (český překlad). 

 

 
2. Čekací doba, zrušení utkání:  

2.1 Viz pravidla FIBA 3x3 – čekací doba není. Družstvo, které nenastoupí k utkání ve stanoveném čase 

dle rozpisu utkání na turnaji, prohrává utkání zrušením utkání. 

 

 

 

H. Disciplinární řízení: 

 

1. Odpovědnost za disciplinární řízení: 

1.1 Odpovědnost má Soutěžní komise. Námět na zahájení disciplinární řízení mohou podat rozhodčí, 
hlavní rozhodčí, komisař nebo členové Soutěžní komise, kdykoliv v průběhu Turnaje. Disciplinární 

řízení mimo Pravidla FIBA probíhá dle Disciplinárního řádu ČBF. 

 

 
2. Diskvalifikace hráčů a družstev: 

2.1 Hráči viz pravidla FIBA 3x3, pravidlo XV. Hráč, který se dopustí dvou nesportovních chyb v jednom 

utkání, bude rozhodčími vyloučen z utkání a může být Pořadatelem vyloučen z Turnaje. 
 

2.2 Družstvo, které prohrálo zrušením utkání, nebo prohrálo kontumačně, bude vyřazeno ze soutěže.  

Blíže viz Pravidla FIBA 3x3, Článek 6.4, 6.5, 6.6. 
 

 

 

I. Námitky a odvolání: 

 

1. Námitky. 

1.1 Námitky k utkání podává písemně Vedoucí družstva, do 5 minut po utkání Soutěžní komisi v případě, 
že kapitán podepsal zápis v koloně „Protest – podpis kapitána“. Vklad 2 000,-- Kč (75,-- €), je při 

uznání námitky vratný.  

 

1.2 Námitky k Turnaji podává písemně Vedoucí družstva do 10 minut po posledním utkání Turnaje 
Soutěžní komisi. Vklad je 4 000,-- Kč (150,-- €), je při uznání námitky vratný. 
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2. Odvolání: 

2.1 Odvolacím orgánem I. stupně je Odvolací komise soutěže. Komise řeší odvolání proti rozhodnutí 
Soutěžní komise v disciplinárním řízení, námitkách k utkání a námitkách k Turnaji. 

 

2.2 Odvolání podává Vedoucí družstva Odvolací komisi do 5 minut po sdělení rozhodnutí Soutěžní 
komise Vedoucímu družstva. Vklad 8 000,-- Kč (300,-- €), je při uznání odvolání vratný.  

 

2.3 Odvolacím orgánem II. stupně je Dozorčí a odvolací rada České basketbalové federace. Postup a 

poplatky při podání odvolání je stanoven Soutěžním řádem basketbalu. Kopie podání předává Vedoucí 
družstva Soutěžní komisi Turnaje. 

 

2.4 Žádné odvolání nemá odkladný účinek. 

 

 

 

J. Hodnocení hráčů (body – ranking), postupy do finále a WT, hodnocení družstev, titul: 

 

1. Body (ranking) do žebříčku Hráčů v kategoriích mužů i žen: 

1.1 Hodnocení Hráčů do světového žebříčku hráčů FIBA 3x3 se provádí v systému FIBA 3x3 „Event 
Maker“, který je k dispozici na webu FIBA 3x3planet.com. 

 

 
2. Hodnocení družstev v národním žebříčku ČBF 3x3 za umístění družstva: 

2.1 Družstva dostanou v jednotlivých turnajích Chance 3x3 Tour 2016 body za umístění v turnaji (tj. počet 

bodů jednoho hráče za turnaj do světového rankingu FIBA 3x3). Součet bodů za všechny turnaje pak 

stanoví pořadí družstva v národním žebříčku. 
 

2.2 Za umístění ve finále Chance 3x3 Tour 2016 dostanou družstva dvojnásobný počet bodů (tj. počet 

bodů jednoho hráče za turnaj do světového rankingu FIBA 3x3). 
 

2.3 Muži i ženy z oficiálních regionálních turnajů ČBF 3x3 obdrží poloviční počet bodů. 

 
 

3. Postupy do finále Chance 3x3 Tour 2016: 

3.1 Do finálového turnaje mají nárok na postup ve všech kategoriích: 

3.1.1 První dvě Družstva z každého turnaje tour (ale jen Družstva z České republiky, za které hrají hráči 
s Českou státní příslušností).  

3.1.2 Do stanoveného maximálního počtu družstev budou v případě volných míst doplněna další družstva 

dle aktuálního hodnocení družstev v národním žebříčku ČBF 3x3. 
3.1.3 Z toho u dvou družstev může Pořadatel uplatnit dvě divoké karty. 

 

3.2 Složení Družstev lze v průběhu Soutěže Chance 3x3 Tour 2016 jakkoliv měnit s tím, že minimálně dva 
Hráči se zúčastní všech turnajů, kde Družstvo hrálo a to včetně finále. 

 

 

4. Postup na FIBA 3x3 World Tour 2016: 
4.1 Vítěz finálového turnaje v Praze postupuje na FIBA 3x3 World Tour 2016 ve dnech 6. a 7. srpna 2016 

v Praze. 

 
 

5. Hodnocení Družstev klasifikačními body turnaji: 

5.1 Družstva se ve skupinách klasifikují takto: 

5.1.1 Dva (2) klasifikační body za každé vítězné utkání. 
5.1.2  Jeden (1)  klasifikační bod za každé prohrané utkání. 

5.1.3 Nula (0) klasifikačních bodů za každé zrušené utkání. 

 
5.2 V případě rovnosti klasifikačních bodů ve skupinách, se rozhoduje dle pravidel basketbalu FIBA 3x3. 
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6. Titul: 
6.1 Hráči vítězného Družstva z finálového turnaje jednotlivců získávají titul Mistr České republiky 

v basketbalu 3x3 na rok 2016 v kategoriích mládeže U18 i dospělých. 

 
 

 

K. Ostatní ustanovení: 

 
1. Dovednostní soutěže: 

1.1 Součástí Chance 3x3 Tour 2016 jsou dovednostní soutěže, dle pravidel Dovednostních soutěží (viz 

příloha č. 1). 
 

1.2 Muži: 

1.2.1 Soutěž ve střelbě za dvoubodovým obloukem, kvalifikace a finále. 
1.2.2 Soutěž ve smečování do koše, kvalifikace a finále 

 

1.3 Ženy a mládež U18: 

1.3.1 Soutěž ve střelbě za dvoubodovým obloukem, kvalifikace a finále. 
1.3.1 Soutěž ve střelbě trestných hodů, kvalifikace a finále. 

 

 
 

L. Přílohy: 

 

1. Pravidla Dovednostních soutěží ČBF 3x3. 
 

 

 
 

 

 
 

V Praze dne 14. dubna 2016 JUDr. Miroslav Jansta v. r. 

 Předseda České basketbalové federace z. s.  


