Vyhlášení mezinárodního Mistrovství ČR v basketbalu 3x3
ČBF 3x3 - Tour 2021
A.

Vyhlášení a řízení:

1.
1.1

Úvodní ustanovení:
V souladu s článkem 9.13.2 stanov, vyhlašuje Výbor České basketbalové federace z. s., Zátopkova
100/2 Praha 6 – Strahov, 160 17, mezinárodní Mistrovství ČR v basketbalové disciplíně – Basketbal
3x3.

2.
2.1

2.3
2.4

Řízení soutěže a organizace soutěže:
Basketbalovou disciplínu „Basketbal 3x3“ řídí v České republice Exekutiva zájmové skupiny ČBF 3x3,
jmenovaná Výborem ČBF.
Turnaje soutěže ČBF 3x3 – Tour 2021, organizuje a řídí Soutěžní komise ČBF 3x3, jmenovaná Exekutivou
ČBF 3x3. Spolupracuje při tom s místním pořadatelem a produkčním partnerem.
Soutěž bude v roce 2021 prezentována pod názvem „Chance 3x3 – Tour 2021“.
Dovednostní soutěže dospělých budou uspořádány v disciplínách:
- Střelba za dvoubodovým obloukem (muži, ženy, chlapci U18, dívky U18).
- Soutěž ve smečování (muži).
- Soutěž ve střelbě trestných hodů (ženy)
Není závaznou podmínkou, aby se dovednostní soutěže vždy uskutečnily, případně ve všech
disciplínách.

B.

Soutěž ČBF 3x3 – Tour 2021:

1.
1.1

Charakteristika soutěže ČBF 3x3 – Tour 2021:
Otevřená mezinárodní mistrovská soutěž družstev a hráčů. Soutěží se v jedno i dvoudenních Turnajích.
Nejlépe hodnocená družstva a nejlepší hráči, se dle podmínek stanovených Pravidly FIBA 3x3 a
Rozpisem soutěže ČBF 3x3 – Tour 2021, zúčastní závěrečného finálového turnaje.
Pro všechny turnaje, včetně finálového, jsou stanoveny limity počtů družstev takto:
- Muži, maximálně 32 Družstev. Pro konkrétní termín může být počet družstev omezen.
- Ženy, maximálně 16 Družstev. Pro konkrétní termín může být počet družstev omezen.
- Mládež U18 (chlapci i dívky), maximálně 16 Družstev chlapců a 16 Družstev dívek. Pro konkrétní
termín může být počet družstev omezen. Případně, soutěže U18 nebudou v některých termínech
organizovány.

2.2

1.2

2.
2.1
2.2

2.3

Pořadatelé:
Pořadatelem soutěže je Česká basketbalová federace z. s. – Zájmová skupina ČBF 3x3.
Místním pořadatelem jsou subjekty, jmenované Exekutivou ČBF 3x3, dle regionu turnaje. Jejich hlavní
odpovědnosti jsou stanoveny v příloze č. 1. Odpovědnosti lze upravit podle místních podmínek a podle
dohody Pořadatele a Místního pořadatele.
Produkčním partnerem je Sportify s. r. o..

3.
3.1

Právo účasti v soutěži:
Turnajů ČBF 3x3 – Tour 2021 se mohou zúčastnit řádně přihlášená a Pořadatelem akceptovaná
Družstva s Hráči, bez ohledu na klubovou příslušnost a národnost Hráčů.

3.2

Finálového turnaje se mohou zúčastnit jen řádně přihlášená a kvalifikovaná Družstva z průběhu ČBF
3x3 – Tour 2021, případně Družstva, kterým byla Pořadatelem soutěže udělena divoká karta.
Kategorie:

4.

~1~

4.1
4.2

Dospělí – muži a ženy, kategorie Over 18 (datum narození před 1. 1. 2002 a starší). Mohou se zúčastnit
i mladší hráči bez omezení věku.
Mládež – chlapci a dívky kategorie U18 (datum narození 1. 1. 2002 a mladší bez omezení věku).

C.

Podmínky soutěže ČBF 3x3 – Tour 2021:

1.

Rozpis soutěže:
Rozpis soutěže obsahuje organizační podmínky pro uspořádání soutěže. Rozpis soutěže bude
zveřejněn po schválení Výborem ČBF.

2.

Pravidla:
Hraje se podle aktuálně platných pravidel a jejich výkladů basketbalu FIBA 3x3, pro basketbalovou
disciplínu Basketbal 3x3.

3.
3.1
3.2

Startovné:
Družstva kategorie mládeže U18 platí startovné 400,- Kč nebo 15,- €.
Družstva kategorie dospělých O18 platí startovné 800,- Kč nebo 30,- €.

4.
4.1

Peněžní ceny:
Peněžní ceny pro Družstva na jednotlivých Turnajích, které jsou stanoveny takto:
- Vítězné Družstvo mužů a žen.
8 000,- Kč; 300,- €
- Družstvo na druhém místě mužů a žen.
4 000,- Kč; 150,- €
- Družstvo na třetím místě mužů a žen.
2 000,- Kč; 80,- €
Peněžní ceny pro Družstva na Finálovém turnaji, které jsou stanoveny takto:
- Vítězné Družstvo mužů.
40 000,- Kč; 1600,- €
- Družstvo mužů na druhém místě.
20 000,- Kč; 800,- €
- Družstvo mužů na třetím místě.
10 000,- Kč; 400,- €
Vítěz bodovací soutěže tour za celkové umístěni ve všech turnajích – muži:
10 000,- Kč; 400,- €

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

Peněžní ceny pro Družstva na Finálovém turnaji, které jsou stanoveny takto:
- Vítězné Družstvo žen.
- Družstvo na druhém místě žen.
- Družstvo na třetím místě žen.

20 000,- Kč; 800,- €
10 000,- Kč; 400,- €
5 000,- Kč; 200,- €

Peněžní ceny pro Hráče (dospělí) na jednotlivých Turnajích, které jsou stanoveny takto:
- Smečování – muži (vítěz soutěže).
2 000,- Kč; 80,- €
- Střelba za obloukem – ženy a muži (vítěz soutěže).
2 000,- Kč; 80,- €
- Střelba trestných hodů – ženy (vítěz soutěže).
2 000,- Kč; 80,- €
Peněžní ceny pro Hráče (dospělí) na Finálovém turnaji, které jsou stanoveny takto:
- Smečování – muži (vítěz soutěže).
3 000,- Kč; 120,- €
- Střelba za obloukem – ženy a muži (vítěz soutěže).
3 000,- Kč; 120,- €
Střelba trestných hodů – ženy (vítěz soutěže).
3 000,- Kč; 120,- €

5.
5.1
5.2

Nepeněžní, věcné ceny:
Družstva U18 obdrží věcné ceny za umístění na 1., 2., a 3. místě.
Hráči U18 obdrží věcné ceny za umístění na 1. místě v dovednostních soutěžích

6.
6.1
6.2

Informace:
Veškeré informace jsou aktualizovány na webu ČBF: http://3x3.cbf.cz
Kontaktní e-mail: 3x3@cz.basketball

D.

Přihlášky do soutěže ČBF 3x3 – Tour 2021:

1.

Podávání přihlášek:
~2~
-

1.1

Přihlášky se podávají elektronicky na webu FIBA, https://play.fiba3x3.com a to vždy ke konkrétnímu
zveřejněnému turnaji. Do losování budou zařazena jen družstva, která budou mít předem zaplaceno
startovné.

2.
2.1

Účet na Play FIBA 3x3:
Podmínkou účasti Družstva je, aby všichni hráči měli platný účet (account) na webu Play FIBA 3x3
(https://play.fiba3x3.com).

E.

Sankce soutěže Chance 3x3 – Tour 2021:

1.
1.1

Nenastoupení Družstva k soutěži:
Pokud se řádně přihlášené Družstvo neodhlásí 48 hodin před úředně stanoveným začátkem soutěže,
nebo nenastoupí k soutěži, propadá jeho startovné ve prospěch pořadatele.

Přílohy:
Odpovědnost Místního pořadatele ČBF 3x3 – Tour 2021.

~3~
-

