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A. Soutěž ČBF  - Tour 2012: 
 
 
1. Charakteristika soutěže: 
1.1 Otevřená mistrovská soutěž jednotlivců a družstev. Soutěží se v jednodenních Turnajích. 
 
2. Formát soutěže: 
2.1 Soutěž – „ČBF  - Tour 2012“ tvoří pět Turnajů ve městech: 
 Děčín (19.5.), Pardubice (25.5.), Ostrava (2.6.), Karlovy Vary (9.6.), Praha (16.6.) 
 
2.2 Soutěž – „ČBF  - Tour 2012, finále jednotlivců: 
 Praha (17.6.) 
 
2.3 Soutěž – „ČBF  - Mezinárodní finále družstev 2012: 

Praha (30.6. a 1.7.) 
 

 
3. Řízení soutěže: 
3.1 Basketbalovou disciplínu „basketbal 3x3“ řídí v České republice Exekutiva ČBF , jmenovaná 

Výborem ČBF - Česká basketbalová federace, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov, 160 17. 
 
3.2 Jednotlivé Turnaje soutěže řídí Soutěžní komise, jmenovaná Pořadatelem soutěže. 
 
 
4. Právo účasti soutěži: 
4.1 Soutěže se mohou zúčastnit řádně přihlášená a pořadatelem akceptovaná Družstva s Hráči, bez ohledu 

na klubovou příslušnost a národnost Hráčů. 
 
4.2 Finálových turnajů (viz bod 2.2 a 2.3) se mohou zúčastnit jen kvalifikovaní jednotlivci a družstva, 

případně jednotlivci a družstva, kterým byla Pořadatelem soutěže udělena divoká karta. 
 
 
 
B. Řízení soutěže: ČBF  - Tour 2012: 
 
1. Pořadatel: 
1.1 Identifikace Pořadatele: 
 Česká streetballová federace 
 Sportareál Hasa,   Sámova 1, Praha 10, 110 00 
 IČ:   265 18 686  Bankovní účet: 35-9241820297/0100 
 Ing. Igor Bayer  bayer@stretball-mania.cz 
 
1.2 Povinnosti Pořadatele: 
1.2.1 Zajištění provozního zázemí Turnaje: 
 Prezence, kancelář Soutěžní komise, WC, hlasatelská služba, zdravotní služba, pořadatelská služba, 

doprovodný program. 
1.2.2 Zajištění sportovně technického vybavení Turnaje: 
 Basketbalové kurty dle pravidel FIBA, technické vybavení – časomíry, zapisovatelské stolky, míče, 

rozlišovací návleky s čísly, časový pořad, výsledková tabule, zápisy o utkání. 
1.2.3 Zajištění informačního servisu: 
 Evidence Hráčů, evidence Družstev, evidence výsledků, zahajovací ceremoniál, vyhlášení výsledků. 
1.2.4 Propagace a informační povinnost pro média:  
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 Zajištění propagace v médiích, na internetu a v místě konání. Povinnost informovat média 
prostřednictvím ČTK – sportovní redakce tel.: 222 098 277, e-mail: ctk@mail.ctk.cz 

 
1.3 Práva Pořadatele: 
1.3.1 Sportovně technické záležitosti: 

Pořadatel rozhoduje o omezení přihlášek, udělení divokých karet, nominaci rozhodčích a pomocných 
rozhodčích na Tour 2012, změnách nebo úpravách hracího systému. 

1.3.2 Jmenování: 
Pořadatel jmenuje Soutěžní komisi a Odvolací komisi soutěže. 

1.3.3 Ostatní záležitosti: 
 Provádí výklad Rozpisu soutěže. Rozhoduje o uplatnění pravidla Hrací doby (měření čistého času nebo 

stanovení časového limitu hrubé hrací doby a limitu bodů), rozhoduje v nestandardních situacích. 
 
 
2. Soutěžní komise Turnaje: 
2.1 Tříčlenná Soutěžní komise je složena z ředitele Turnaje, zástupce Pořadatele a zástupce ČBF (obvykle 

hlavní rozhodčí nebo komisař ). 
 
2.2 Povinnosti Soutěžní komise: 

Kontrola osobních dokladů a licencí Hráčů a vedoucích Družstev. Řízení Turnaje v souladu 
s Rozpisem soutěže a pravidly FIBA. Delegace rozhodčích a pomocných rozhodčích na utkání, 
zpracování výsledků. 

 
2.3 Práva Soutěžní komise: 

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

 
3. Další oficiální účastníci soutěže: 
3.1 Rozhodčí na hřišti: 
 Licence rozhodčího ČBF s proškolením z pravidel FIBA  a rozpisu soutěže ČBF  - Tour 

2012. 
 
3.2 Rozhodčí u stolku - pomocní rozhodčí: 

Zapisovatel, časoměřič. Proškolení z pravidel FIBA  a rozpisu soutěže ČBF  - Tour 2012. 
 
3.3 Vrchní rozhodčí, komisař ČBF: 
 Licence komisaře ČBF, znalost pravidel FIBA  a rozpisu soutěže ČBF  - Tour 2012. 
 
 
 
C. Soutěžící v Turnaji: 
 
1. Družstva: 
1.1 Složení Družstev:  
 Vedoucí Družstva (může být i kterýkoliv člen družstva) a minimálně 3, maximálně 4 Hráči. Složení 

Družstva nelze měnit složení v průběhu jednodenního Turnaje. Doprovod družstva (trenér, 
fyziotrapeut, kustod). 

 
1.2 Náležitosti Družstev: 
 Přihláška se soupiskou, kterou lze změnit u prezence, zaplacení startovného. 
 
1.3 Vybavení Družstev: 
 Pokud možno dvě sady dresů s jakýmikoliv čísly, ale neměnnými během Turnaje, míč na rozcvičení. 
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1.4 Povinnosti Družstev: 
 Účast Vedoucího Družstva. Prezentace ½ hodiny před Turnajem, připravenost 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 odvolacího orgánu. 
 
2. Vedoucí družstva: 
2.1 Náležitosti Vedoucího družstva: 
 Licence Vedoucího družstva ČBF, nebo osobní doklad s fotografií, uvedení na soupisce 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  a rozpis soutěže ČBF  - Tour 2012. Musí 
být starší 18 let. 

 
2.3 Práva Vedoucího družstva: 
 Vedoucí družstva zastupuje Družstvo v všech jeho právech, disciplinárních a odvolacích řízeních.  
 
3. Hráči: 
3.1 Náležitosti Hráčů: 
 Licence Hráče ČBF, Licence individuálního Hráče, nebo osobní doklad. Uvedení na soupisce 

Družstva. Hráči (Hráčky) v kategoriích Over 18 a Under 18, doporučeno zřízení účtu na webu 
3x3planet.com. 

 
3.2 Povinnosti Hráčů: 

Stejné dresy pokud možno dvě sady s  čísly neměnnými v Turnaji (pokud možno 4-19, 21-25, 31-35, 
atd.), lékařská prohlídka, informace o odstoupení z Turnaje, v případě nominace plnění 
reprezentačních povinností. Hráči jsou povinni znát Pravidla FIBA  a rozpis soutěže ČBF  - 
Tour 2012. 

 
3.3 Práva Hráčů: 

Hráči mohou být členy více, jak jednoho Družstva. 
 
3.3 Další ustanovení k Hráčům: 

Hráči startují na vlastní náklady a nebezpečí zranění či majetkové újmy. 
 
 
4. Kategorie: 
4.1 Muži (chlapci): 
 Over 18,  narození 31.12.1993 a starší – kategorie Masters 
 Under 18  narození 1.1.1994 a mladší. 
 Under 15  narození 1.1.1997 a mladší 
 Není žádné omezení startu hráčů ve vyšší věkové kategorii. 
  
4.2 Ženy (dívky): 
 Over 18  narození 31.12.1993 a starší – Kategorie Masters 
 Under 18  narození 1.1.1994 a mladší 
 Under 15  narození 1.1.1997 a mladší 
 Není žádné omezení startu hráček ve vyšší věkové kategorii. 
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D. Hospodářské podmínky: 
 
1. Pořadatel hradí: 
  
1.1 Náležitosti rozhodčích (jeden rozhodčí na kurtu): 
1.1.1 Stravné (64, 96, 151 – neplatí pro rozhodčí z místa konání). 
1.1.2 Odměna za řízení utkání (50,-- Kč za utkání). 
1.1.3 Cestovní náklady (místní doprava - doklad, veřejná doprava - doklad, osobní auto 3,50 Kč/km jedna 

osoba, 4,-- Kč/km dvě a více osob). 
 
1.2 Náležitosti rozhodčích u stolku: (jeden zapisovatel, jeden časoměřič): 
1.2.1 Odměna za utkání (20,-- Kč za utkání). 
1.2.2 Stravné (64, 96, 151 – neplatí pro rozhodčí z místa konání). 
1.2.3 Cestovní náklady (místní doprava - doklad, veřejná doprava - doklad, osobní auto 3,50 Kč/km jedna 

osoba, 4,-- Kč/km dvě a více osob). 
 
1.3 Náležitosti vrchních rozhodčích a komisařů ČBF (jeden na Turnaji): 
1.3.2 Odměna 1000,-- za den. 
1.3.1 Stravné 64, 96, 151 – neplatí pro rozhodčí a komisaři z místa konání. 
1.3.3 Cestovní náklady (místní doprava - doklad, veřejná doprava - doklad, osobní auto 3,50 Kč/km jedna 

osoba, 4,-- Kč/km dvě a více osob). 
 
1.4 Technické zajištění: 
 Náklady na úpravu a vybavení použitých ploch, náklady na sportovní a technické vybavení, náklady na 

propagaci a propagační předměty. 
 

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

 
1.6 Ceny a diplomy: 
1.6.1 Medaile, diplomy a věcné ceny pro 4 členy Družstva na prvních třech místech ve všech kategoriích. 
1.6.2 Poháry pro vítězná Družstva ve všech kategoriích. 
1.6.3 Peněžní ceny turnajů jednotlivců (rozumí se celková částka na družstvo): 

- Vítězné Družstvo mužů a žen v kategorii Over18 – Masters   3 000,-- Kč 
 - Družstvo na druhém místě mužů a žen v kategorii Over18 - Masters  2 000,-- Kč 

- Družstvo na třetím místě mužů a žen v kategorii Over18 - Masters 1 000,-- Kč 
1.6.4 Peněžní ceny turnaje finále jednotlivců (rozumí se celková částka na družstvo): 

- Vítězné Družstvo mužů a žen v kategorii Over18 – Masters 30 000,-- Kč 
 - Družstvo na druhém místě mužů a žen v kategorii Over18 - Masters 20 000,-- Kč 
 - Družstvo na třetím místě mužů a žen v kategorii Over18 - Masters 10 000,-- Kč 
1.6.5 Peněžní ceny Mezinárodního finále družstev (rozumí se celková částka na družstvo): 

- Vítězné Družstvo mužů a žen v kategorii Over18 – Masters 5 000,-- € 
 - Družstvo na druhém místě mužů a žen v kategorii Over18 - Masters 3 000,-- € 
 - Družstvo na třetím místě mužů a žen v kategorii Over18 - Masters 1 000,-- € 
 
2. Družstva hradí: 
2.1 Startovné dle kategorií ve výši: 
 Over 18    800,-- Kč 
 Under 18, Under 15  400,-- Kč 
 
2.2 Veškeré ostatní náklady:  
 Pojištění proti úrazu, doprava, vybavení, strava, nápoje. 
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E. Kalendář turnajů: 
 
1. Děčín  19.5.2012  prezence od 12,00 hodin 
 Parkoviště Atlantik pod Tyršovým mostem, ul. K. Čapka 
 
2. Pardubice 25.5.2012   prezence od 12,00 hodin 
 Parkoviště ČEZ Aréna, ul. U Stadionu 
 
3. Ostrava  2.6.2012   prezence od 12,00 hodin 
 Parkoviště Obchodní centrum Futurum, ul. Varenská 
 
4. Karlovy Vary 9.6.2012   prezence od 12,00 hodin 
 Parkoviště Hotel Thermal, ul. I. P. Pavlova 
 
5. Praha  16.6.2012   prezence od 12,00 hodin 
    17.6.2012   prezence od 12,00 hodin 
 Parkoviště Obchodní centrum Letňany, Praha 6, Veselská 663, vchod do Multikina Palace Cinemas 
 
5. Praha  16.6.2012   prezence od 12,00 hodin 
    17.6.2012   prezence od 12,00 hodin 
 Parkoviště Obchodní centrum Letňany, Praha 6, Veselská 663, vchod do Multikina Palace Cinemas 
 
 
 
F. Časový pořad: 
 
1. Zahájení Turnaje: 
1.1 První utkání v kategorii muži (chlapci) soutěž od 13,00 hodin. 
1.2 První utkání v kategorii ženy (dívky) soutěž od 13,00 hodin. 
 
2. Stanovení začátků utkání Turnaje: 
2.1 Pevně stanovena pouze hodina prvního utkání, případně hodina finále. 
 
2.2 Ostatní utkání se hrají dle zveřejněného pořadu utkání. Zahájení 5 minut po ukončení předchozího 

utkání v příslušné skupině a kategorii. 
 
 
 
G. Herní systém, nasazení Družstev a rozlosování: 
 
1. Muži: 
1.1 Kategorie Over 18 – Masters. Hraje se v 8 skupinách po 4 družstvech z nichž první dvě postupují do 

eliminační soutěže (vyřazovacího pavouku). Systém upřesní Pořadatel podle počtu přihlášek. 
 
1.2 Kategorie Under 18, 15. Hraje se ve 4 a 6 členných skupinách ze kterých postupují 2 a 3 družstva do 

eliminační soutěže (vyřazovacího pavouku). Systém upřesní Pořadatel podle počtu přihlášek. 
 
2. Ženy: 
2.1 Kategorie Over 18 – Masters. Hraje se v 8 skupinách po 4 družstvech z nichž první dvě postupují do 

eliminační soutěže (vyřazovacího pavouku). Systém upřesní Pořadatel podle počtu přihlášek. 
 
2.2 Kategorie Under 18, 15. Hraje se ve 4 a 6 členných skupinách ze kterých postupují 2 a 3 družstva do 

eliminační soutěže (vyřazovacího pavouku). Systém upřesní Pořadatel podle počtu přihlášek. 
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3. Nasazení Družstev a rozlosování: 
3.1 Stanoví a provede Pořadatel s ohledem na výkonnost Družstev a pořadí Hráčů v žebříčku. 
 
 
 
H. Pravidla: 
 
1. Pravidla: 
1.1 Hraje se podle platných pravidel basketbalu FIBA s úpravami pro basketbal 3x3, v tzv. „full-úplné“ 

kategorii pravidel FIBA , platných k 1.5.2012 (český překlad). V pravidlech je specifikován 
rozdílný systém měření času a stanovení limitu bodů, který lze v soutěži použít dle rozhodnutí 
Pořadatele. 

 
2. Čekací doba:  
2.1 Doba je 5 minut, tři Hráči musí být  připravení ke hře. Po překročení doby je utkání skrečováno ve 

prospěch Družstva, které nastoupilo včas. Utkání bud skrečováno i v případě, že nenastoupí ani jedno 
Družstvo, obě Družstva mají započítán výsledek 0:21 (v případě stanovení jiného limitu bodů, limit 
bodů). 

 
2.2 Při opakovaném pozdním nastoupení k utkání po čekací době může Soutěžní komise vyřadit Družstvo 

ze soutěže. 
 
 
 
I. Disciplinární řízení: 
 
1. Odpovědnost za disciplinární řízení: 
1.1 Odpovědnost má Soutěžní komise. Námět na disciplinární řízení mohou podat rozhodčí, hlavní 

rozhodčí, komisař nebo členové Soutěžní komise kdykoliv v průběhu Turnaje. 
 

2. Nejčastější přestupky: 
2.1 Nedostavení se k utkání.     - skreč utkání s výsledkem 0:21, nebo limit 
 
2.2 Opakované pozdní nastoupení k utkání   - vyřazení ze soutěže 
 
2.3 Nesportovní chování a porušení společenské etiky - vyřazení ze soutěže 
 
3. Technické chyby: 
3.1 Za udělení technické chyby Hráči nebo Vedoucímu družstva je disciplinární trest 100,-- Kč. Za každou 

další technickou chybu se poplatek zdvojnásobuje (100, 200, 400, 800, atd.). Hráč nebo v případě 
Vedoucího družstva, družstvo, nemůže nastoupit k dalším utkání, dokud nezaplatí poplatek v plné 
výši. 

 
3.2 Technické chyby se evidují jen v rámci příslušného Turnaje a nepřenáší se na další Turnaje v rámci 

soutěže ČBF  - Tour 2012. 
 
4. Diskvalifikující chyby: 
4.1 Za udělení Diskvalifikující chyby Hráči, je disciplinární trest 200,-- Kč. U Vedoucímu družstva je 

disciplinární trest 400,-- Kč. Za každou další diskvalifikující chybu se poplatek zdvojnásobuje (400, 
800, 1 600, atd.). Hráč navíc nemůže nastoupit k jednomu dalšímu utkání v Turnaji. Zaplacení 
poplatku je podmínkou další účasti Hráče nebo Vedoucího družstva v Turnaji. 
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4.2 Diskvalifikující chyby se evidují jen v rámci příslušného Turnaje a nepřenáší se na další Turnaje 
v rámci soutěže ČBF  - Tour 2012. 

 
 
J. Námitky a odvolání: 
 
1. Námitky. 
1.1 Námitky k utkání podává písemně, (jím podepsané) Vedoucí Družstva, do 5 minut po utkání, Soutěžní 

komisi. Vklad je 100,-- Kč, je při uznání vratný.  
 
1.2 Námitky k Turnaji podává písemně Vedoucí Družstva do 10 minut po posledním utkání Turnaje 

Soutěžní komisi. Vklad je 100,-- Kč, je při uznání vratný. 
 
1.3 Námitky k rozhodnutím Soutěžní komise podává písemně (jím podepsané) Vedoucí družstva, do 10 

minut, po sdělení rozhodnutí Soutěžní komise Vedoucímu družstva. Vklad je 100,-- Kč, je při uznání 
vratný.  

 
1.4 Námitky k disciplinárním rozhodnutím Soutěžní komise podává písemně (jím podepsané) Vedoucí 

družstva, do 10 minut po sdělení rozhodnutí Vedoucímu družstva o disciplinárním trestu. Vklad je 
100,-- Kč, je při uznání vratný. 
 

2. Odvolací orgán Turnaje: 
2.1 Odvolacím orgánem I. Stupně je Odvolací komise soutěže, složená ze tří členů Soutěžní komise, 

jednoho rozhodčího a jednoho Hráče Turnaje. Řeší odvolání proti rozhodnutí v disciplinárním řízení, 
námitkách k utkání a námitkách k Turnaji. 

 
2.2 Odvolání proti rozhodnutí Soutěžní komise o námitkách, podává Vedoucí družstva do 10 minut po 

sdělení rozhodnutí Soutěžní komise Vedoucímu družstva. Vklad 500,-- Kč, je při uznání 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 nebo Hráč, Soutěžní komisi Turnaje. 

 
 
 
K. Hodnocení  (body – ranking), postupy do finále a ceny: 
 
1. Body (ranking) do žebříčku Hráčů v kategoriích mužů i žen: 
1.1 Hodnocení do žebříčku se provádí pouze v kategoriích: 
 Over 18 narození   31.12.1993 a starší 
 Under 18 narození  1.1.1994 a mladší. 
 Under 15 narození 1.1.1997 a mladší 
 
1.2 Za 1 až 8 místo body: 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. (Bude upravenou shodně s FIBA – až bude vyhlášeno) 

 
2. Postupy: 
2.1 Do finálového turnaje jednotlivců má nárok na postup prvních 80 Hráčů a hráček ze žebříčku, 

v kategoriích Under 15, Under 18 a Over 18.  
 
2.2 Do „ČBF  - Mezinárodní finále Družstev 2012“ mají nárok na postup první dvě družstva (muži i 

ženy), jejichž hráči mají v celkovém součtu nejlepší bodové hodnocení (ranking) v žebříčku.  
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3. Titul: 
3.1 Hráči vítězného družstva z finálového turnaje jednotlivců získávají titul Mistr České republiky 

v basketbalu 3x3 na rok 2012 (muži i ženy) v kategorii Under 15, Under 18 a Over 18 – Masters. 
 
 
 
L. Ostatní ustanovení: 
 
1. Další soutěže v basketbalu 3x3: 
1.1 V případě zájmu může Pořadatel vyhlásit další soutěže pro ženy, muže, případně smíšená družstva 

v kategoriích: 
 - Under 12, narození 1.1.2000 a mladší 
 - Případně další věkové kategorie, podle předpokládaného počtu přihlášených družstev. 
 - Hráči na vozíčku s přiměřeným uplatněním všech výše uvedených ustanovení Rozpisu soutěže. 
 
1.2 Tyto další soutěže je možno hrát  v tzv. „basic-základní“, nebo „light –jednoduché“, kategorii pravidel 

FIBA  .  
 
2. Doplňkové soutěže: 
2.1 Pořadatel může vyhlásit další soutěže pro ženy i muže ve všech věkových kategoriích:   
 - Soutěž ve střelbě za dvoubodovým obloukem. 
 - Soutěž ve střelbě trestných hodů. 
 - Soutěž ve smečování do koše. 
 - Soutěž 1x1 
 - Dovednostní soutěž, atd. 
 
 
 
M. Přílohy: 
 
1. Pravidla basketbalu 3x3, platná k 1.5.2012 - FIBA  - český překlad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 21. března 2012 JUDr. Miroslav Jansta v. r. 
 Předseda Výboru ČBF 
 


