
 

TURNAJE ČBF U10 (2012 a ml.)  

PRO SEZÓNU 2021/22  

 

Vážení, 

 

dovolujeme si informovat o spuštění přihlašování do druhé poloviny sezóny turnajů ČBF U10 (Den 

s basketbalem). 

 

Konečný rozpis turnajů bude dopracován, formát však zůstává stejný – každému družstvu bude do 

konce sezóny umožněno absolvovat 2 na sobě nezávislé (výsledkově nepropojené) turnaje. Účast na 

turnaji nebude omezena příslušností k dané oblasti a dojde tak k prolnutí a setkávání družstev i mezi 

jednotlivými oblastmi ČBF. 

 

OBECNÉ PRINCIPY TURNAJŮ ČBF U10 
 

- turnaje jsou organizovány za účasti 4, případně 3 družstev  

- k účasti v turnaji se družstva hlásí, přičemž do turnajů je umožněn vstup všech družstev 

splňujících základní podmínky pro účast na turnajích – odpovídající věk hráčů  

- účast na turnaji není omezena příslušností k dané oblasti a dochází tak k prolnutí a setkávání 

družstev i mezi jednotlivými oblastmi ČBF  

- výsledky dosažené v utkání se zaznamenávají pouze v rámci uskutečněného turnaje  

- v průběhu jednotlivých turnajů, resp. utkání se hraje podle upravených pro-herních pravidel 

basketbalu   

- součástí turnajů jsou i týmové soutěže v individuálních dovednostech, jež jsou uvedeny 

v bulletinu pro turnaj (náhled viz. odkaz níže) 

https://drive.google.com/file/d/1313q_qnjq8Z2CKabPZ1y7lOTUBMGqu5k/view?usp=

sharing 

- turnaje jsou smíšené – účastní se chlapecké, dívčí i mix týmy 

- k účasti družstva není třeba předkládat ani licence hráčů, ani soupisku družstva 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORGANIZACE TURNAJŮ ČBF U10 
 

Organizace turnaje je nastavena a podpořena upravenými pravidly tak, aby celková časová náročnost 

turnaje (včetně dovednostních soutěží) nepřekročila 6 hodin v průběhu dne (turnaj 4 družstev) resp. 4 

hodin (turnaj 3 družstev). 

  

Jednotlivé kluby mohou do soutěže přihlásit i více než jedno družstvo.  

 

TERMÍNOVÁ LISTINA 
 

Hracími dny jsou sobota, nebo neděle (dle kapacitních možností jednotlivých klubů). 

 

Hrací termíny: 

3. kolo: 9. - 10. 4. 2022 

4. kolo: květen 2022 (lze i dle domluvy družstev ve skupině) 

 

 

PŘIHLÁŠKY DO TURNAJŮ, POŘADATELÉ 
 

Družstva se přihlašují prostřednictvím google formuláře zde - https://forms.gle/we2ortYPB9SjgwFo7 

 

Uzávěrka pro odeslání přihlášek pro 3. a 4. kolo je 30. ledna 2022.   

 

Pořadatelé jednotlivých turnajů  

Rozpis turnajů se jmény navržených pořadatelů bude vypracován do poloviny února 2022. 

 

Klubům bude umožněno požádat o termín(y), ve kterých mohou turnaj pořádat ve své tělocvičně/hale 

s ohledem na její dostupnost pro klub.  

 

SOUPISKY 
 

Z jednoho klubu je možno přihlásit i více družstev dané věkové kategorie. V turnajích CBF U10 není 

vyžadována oficiální soupiska družstva. 

 

DELEGACE ROZHODČÍCH, OBSLUHA STOLKU 
 

Na turnaje nejsou delegování rozhodčí – utkání řídí určený trenér družstva, které aktuálně nehraje. 

Jeho úlohou by mělo být nejenom dohlížet na dodržování rámce pravidel, ale především vysvětlovat 

(stručně a jasně) hráčům svá rozhodnutí. Na utkání stačí pouze zapisovatel a časoměřič. 

 



 

HERNÍ PRAVIDLA TURNAJŮ 
 

Navrhované úpravy zvyšují poměr aktivního herního času v průběhu utkání.   

 

1. Hrací doba 4 x 8 minut hrubého času.  

2. Koš je ve výšce 260 cm, hrací míč je velikosti 5.  

3. Utkání se hrají v počtu 4 x 4 (do utkání může nastoupit až 15 hráčů v 1 družstvu). Doporučený 

minimální počet je sedm (7) hráčů/ hráček (optimum cca 10 pro turnaj).   

4. Střídání není vázáno ke čtvrtinám ani času. Hráči mohou střídat opakovaně ve čtvrtině, resp. v utkání 

– doporučuje se rovnoměrné zapojení všech připravených hráčů.  

5. Při žádném vhazování ze zámezí se nepodává míč rozhodčímu (výjimkou je situace střídání, kdy 

rozhodčí podává míč vhazujícímu po vystřídání)  

6. Pravidlo o driblinku – důsledné posuzování přerušovaného driblinku a driblinku oběma rukama, ale 

s tolerancí např. při posuzování přenášeného míče.  

7. Pravidlo o krocích – tolerance při zahajování i ukončování driblinku, rovněž při využívaní obrátek 

(pískat jen „velké“ kroky).  

8. Trestné hody se nestřílí – po osobní chybě následuje vždy vhazování ze zámezí. Současně se 

nepočítají individuální ani týmové osobní chyby ve čtvrtině. Uplatňuje se pravidlo 3 osobní chyby = 1 

bod (plynulost hry).  

9. Neuplatňuje se pravidlo 3, 8 a 24 vteřin. Pravidlo 5 vteřin uplatňovat jen při vhazování ze zámezí, a 

to pouze při jeho výrazném porušení.  

10. Každý koš se počítá za 2 body (neexistují 3bodové koše).  

11. Prodloužení – v případě nerozhodného výsledku na konci utkání se prodlužuje o dvě (2) minuty 

hrubého času. V případě, že i po prvním prodloužení je stav nerozhodný, nastává pravidlo „zlatého 

koše“ (kdo dá první koš, vítězí). Pozn.: V prvním prodloužení platí pravidlo 3 fauly = 1 bod. V druhém 

prodloužení toto pravidlo neplatí. 

 

ROZPIS TURNAJŮ, ORGANIZACE TURNAJŮ 

 

Organizace jednotlivých turnajů je v kompetenci klubů – pořadatelů turnaje.  

Pro samotnou organizaci turnaje je pro pořadatele připraven „organizační manuál“ pro organizaci 

turnaje 4 (případně 3 družstev) dle pro-herních pravidel. Součástí manuálu je vedle časového rozpisu 



 

turnaje / dne i doporučené pořadí utkání, tiskové podklady pro organizaci, tiskové podklady pro 

dovednostní soutěže a jejich záznam, doplnění úprav pravidel a informace pro rodiče, ve formě 

bulletinu pro turnaj.  

 

 

 

 

         Martin Jakeš                 Jiří Novotný 

                    předseda STK ČBF                   předseda KBDM ČBF 

 

 

 

 


