
 

NADREGIONÁLNÍ TURNAJE ČBF PRO SEZÓNU 2022/2023 

U11 (2012 a ml.)  
U12 (2011 a ml.) 
U13 (2010 a ml.) 

 
Vážení, 

 

níže si vás dovolujeme seznámit s projektem Nadregionálních turnajů ČBF chlapců a dívek 

pro kategorie U11, U12 a U13, který, vzhledem ke kladným ohlasům, bude pokračovat i v nadcházející 

sezóně 2022/2023.  

Hlavním záměrem organizace nadregionálních turnajů je nabídnout družstvům příslušných kategorií 

možnost setkání a poměření sil s družstvy stejné kategorie, podobné výkonnosti, napříč regiony ČR. 

 

Každému družstvu bude umožněno v jedné sezóně absolvovat 4 na sobě nezávislé (výsledkově 

nepropojené) turnaje. Účast na turnaji bude dobrovolná, nebude omezena příslušností k dané Oblasti 

a dojde tak k prolnutí a setkávání družstev i mezi jednotlivými Oblastmi ČBF. Konečný rozpis turnajů 

bude dopracován po uzávěrce přihlášek. 

 

OBECNÉ PRINCIPY NADREGIONÁLNÍCH TURNAJŮ ČBF U11, U12, U13 

 

- organizace 4 turnajů v každé kategorii v sezóně 2022/23, přihlášky odděleně pro podzimní 
část 2022 (2x turnaj) a zimní/jarní část 2023 (2x turnaj)  

- turnaje jsou organizovány za účasti 3, případně 4 družstev, v závislosti na situaci  

- k účasti v turnajích se družstva hlásí, přičemž do turnajů je umožněn vstup všech družstev 
splňujících základní podmínku pro účast – odpovídající věk hráčů/hráček (bez výjimky startu 
starších hráčů/hráček) 

- 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 turnaji se zaznamenávají pouze v rámci uskutečněného turnaje  

- v závislosti na časových možnostech hal lze v rámci turnajů uskutečnit dovednostní soutěže 
(doporučeno ze strany ČBF, stanoví až pořadatel) 

- turnaje jsou smíšené – účastní se chlapecké, dívčí i mix družstva. Při rozlosování družstev na 
jednotlivé turnaje bude přihlíženo k výkonnosti, vzdálenosti a složení družstev (chlapci/dívky) 



 

TERMÍNOVÁ LISTINA 

Termínová listina nadregionálních turnajů je stanovena v souladu s termínovou listinou soutěží ČBF.  

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

Hrací termíny nadregionálních turnajů mini 

U11 1) 1.-2.10.2022  2) 5.-6.11.2022  3) 14.-15.1.2023 4) 25.-26.3.2023 

U12 1) 8.-9.10.2022  2) 12.-13.11.2022 3) 21.-22.1.2023 4) 1.-2.4.2023 

U13 1) 15.-16.10.2022 2) 19.-20.11.2022 3) 28.-29.1.2023 4) 15.-16.4.2023 

 

PŘIHLÁŠKY DO TURNAJŮ  
 

Přihlášení družstev pro první dvě kola turnajů se provádí vyplněním google formuláře (odkaz níže) 

Přihlášky družstev na odkazu zde -  https://forms.gle/t8h4xz1QYPLQpR3dA 
 

Uzávěrka přihlášek pro první dvě kola turnajů pro nadcházející sezónu 2022/23 je 26. srpna 2022.   
 

Přihlášky pro 3. a 4. kolo turnajů se budou přijímat v průběhu prosince (informace i odkaz budou 

všem v předstihu zaslány). 

 

Pořadatelé jednotlivých turnajů  

Rozpis turnajů se jmény navržených pořadatelů bude vypracován do 10. září 2022. 
 

Do přihlášky klub uvede termín, v kterém s ohledem na možnosti své haly lze turnaj uspořádat.  

 

DELEGACE ROZHODČÍCH, OBSLUHA STOLKU 

Rozhodčí, stolek, případně další personální zabezpečení turnaje, zajišťuje pořadatel. 

 

STARTOVNÉ, FINANČNÍ NÁLEŽITOSTI 

Startovné klub = 1000,- Kč/1 turnaj (klub uhradí při příjezdu pořadateli). 

 

Příspěvek ČBF pro pořadatele 

1000,- Kč/1 turnaj v případě turnaje 3 družstev, 2000,- Kč/1 turnaj v případě turnaje 4 družstev (bude 

uhrazeno souhrnně za ½ rok na základě vystavené faktury). 

 

HERNÍ PRAVIDLA TURNAJŮ 

Hraje se dle platných pravidel mini basketbalu, s výjimkou pravidla o střídání. 

 

 

 

                   Jiří Novotný      David Matuška 
předseda KBDM   předseda ČAMB 


