ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE JIŽNÍ MORAVA
Sportovně technická komise

Vyhlášení soutěží 3X3 2014/2015
Sportovně technická komise ČBF Jižní Morava vyhlašuje z pověření Výboru ČBF Jižní Morava
mistrovské soutěže 3X3 pro sezónu 2014/2015.
Soutěž je otevřená, minimální počet družstev pro uskutečnění soutěže jsou 3 družstva.
Systém soutěže
Soutěž bude hraná turnajovým systémem v hracích termínech 21. 12. 2014 (NE), 2. 4. 2015 (ČT),
25. 4. 2015 (SO), 16. 5. 2015 (SO) vždy v místě jednoho pořadatele ze čtyřčlenné skupiny. Skupiny
budou nalosovány po uzavření přihlášek.
Přihláška do soutěže je bez poplatků, ale všechna ostatní ustanovení Rozpisu soutěží 2014/2015
jsou platná.
Soutěž je povinně hraná na nízké koše, tj. s výškou obroučky 260 cm nad podlahou!
Soutěž je vyhlášena pro kategorii Mladší MINI U12: hráči a hráčky narozené 1. 1. 2003 a mladší.
Rozlosování s určením pořadatelů bude zpracováno do 15 dnů po uzávěrce přihlášek.
V soutěži startují hráči a hráčky na licenční průkazy a potvrzenou soupisku.
Družstva se přihlašují prostřednictvím přihlášky dostupné na webu ČBF Jižní Morava (jm.cbf.cz –
sekce dokumenty).
Řádně vyplněné přihlášky družstev odešlete nejpozději do 15. listopadu 2014 na adresu:
ČBF Jižní Morava, Vídeňská 9, 639 00 Brno.
Dodržte termín! Družstvo, jehož přihláška bude zaslána po termínu, nemusí být do soutěže
zařazeno. Seznamte se se zněním Podmínek pro zařazení družstev do soutěží.
Brno, 24. října 2014

Ing.Vilém Cígler
předseda STK ČBF Jižní Morava

JUDr. Petr Vrážel
předseda ČBF Jižní Morava
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Pravidla soutěže 3X3
1.

Úvodní ustanovení

1.1 Oficiální pravidla basketbalu s úpravami pro minibasketbal jsou platná pro všechny herní
situace, které nejsou specifikovány zde, v těchto pravidlech.
1.2 Tato pravidla platí pro kategorie dívek a chlapců U11 a U12.
2.

Hřiště

2.1 Hraje se na polovině basketbalového hřiště.
2.2 Vždy se hrají dvě (2) utkání současně. Na každé straně hřiště je hra zahájena vyhazováním na
čáře pro vhazování na úrovni vrcholu tříbodové čáry (oblouku), přičemž první držení míče na
levé straně od stolku rozhodčích má družstvo domácích, na pravé straně družstvo hostů.
3.

Utkání, hrací doba, vítěz utkání

3.1 Utkání se skládá z šesti (6) údobí hry a případného prodloužení.
3.2 Délka jednoho údobí hry je pět (5) minut hrubého času. Délka prodloužení jsou tři (3) minuty
hrubého času.
3.3 V případě záměrného zdržování hry (např. střídání v posledních vteřinách údobí hry nebo
prodloužení apod.), má rozhodčí právo nastavit až třicet (30) vteřin na konci každého údobí
hry nebo prodloužení.
3.4 Každé údobí hry má svůj výsledek – vítězství 2 body, remíza 1 bod, porážka 0 bodů. Konečný
výsledek je součtem těchto klasifikačních bodů (např. 9:3, 8:4 apod.). Pokud je po šesti (6)
údobích hry nerozhodný stav (tzn. 6:6), hraje se prodloužení k určení vítěze utkání.
3.5 V utkání nemají družstva žádný oddechový čas.
4.

Družstva, hráči, náhradníci

4.1 Družstvo má deset (10) až patnáct (15) členů družstva. Každý hráč může hrát maximálně dvě
(2) údobí hry. Minimum hráčů pro utkání je tak devět (9) hráčů. Aby v každém údobí hrál
jeden (1) náhradník, musí mít družstvo dvanáct (12) členů družstva. Hra dvou náhradníků
znamená patnáct (15) členů družstva. V případě prodloužení může nastoupit kterýkoliv člen
družstva.
4.2 Utkání začíná se třemi hráči na hřišti.
5.

Chyby, trestné hody

5.1 Hráč se může dopustit libovolného počtu osobních a jedné nesportovní chyby hráče na hřišti.
Při druhé (2) nesportovní chybě však povinně střídá.
5.2 Družstvo není v trestu za osobní chyby za jakýkoliv počet osobních, nebo nesportovních chyb
hráčů.
5.3 Jeden (1) trestný hod se provádí pouze za osobní chyby při střelbě nebo jako dodatkový hod
při dosaženém koši.
5.4 Dva (2) trestné hody se provádí jako součást trestu za nesportovní chybu.
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6.

Hra s míčem

6.1 Po každé neúspěšné střelbě z pole nebo po posledním neúspěšném trestném hodu:
Pokud míč doskočí útočící družstvo, může se znovu pokusit o dosažení koše bez návratu za
oblouk (6,75 m).
Pokud míč doskočí bránící družstvo, musí vrátit míč driblinkem nebo přihrávkou za oblouk
(6,75 m).
6.2 Po změně držení míče:
Pokud dojde ke změně držení míče u družstva uvnitř území ohraničeného obloukem (6,75 m),
musí být míč vyvezen driblinkem nebo přihrávkou za oblouk (6,75 m).
6.3 Není stanoven limit a neměří se čas pro střelbu.
6.4 Koš může být uznán jen v případě, pokud si hráči družstva po změně držení míče alespoň
jednou nahráli.
6.5 Míč je považován za obloukem (6,75 m) v těchto případech: a) míč se dotkl hřiště za čarou
oblouku 6,75 m (nikoliv jen čáry 6,75 m), b) míč je pod kontrolou hráče za obloukem 6,75 m
(žádná hráčova noha není uvnitř oblouku, ani se nedotýká čáry oblouku).
6.6 V případě situace rozskoku je míč přiznán bránícímu družstvu
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