PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE
Jr. NBA League 2018 v České republice
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE:
Česká basketbalová federace
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6, Břevnov

a
SPORT INVEST Marketing, a.s.
City Tower, Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4, Česká republika

2. CHARAKTER PROJEKTU
Otevřená basketbalová soutěž pro školní týmy s dětmi ve věku 10-11 let

3. ZÁKLADNÍ HERNÍ SYSTÉM
Kvalifikace (ČEPS Školní basketbalová liga)
Odehrána v průběhu období duben – září roku 2018. Do základní části Jr. NBA postoupilo
z kvalifikace 30 (třicet) základních škol.
Základní část Jr. NBA League
Hlavní soutěže se účastní 30 (třicet) školních týmů. Týmy jsou rozděleny podle lokální
příslušnosti do 6 (šesti) divizí. V každé divizi je 5 (pět) týmů, které v základní části hrají pouze
mezi sebou. Hraje se systémem každý s každým 2x. Celkem tedy každý tým čeká v základní
části 8 (osm) zápasů.

Systém Play-off
A) Konferenční finále Jr. NBA League
Divize jsou rozděleny do 2 (dvou) konferencí – Západní a Východní. V každé konferenci
postupuje 8 (osm) týmů do Play-off. Proběhnou 2 (dvě) jednodenní finále (jedno pro Západní
konferenci a jedno pro Východní konferenci). V rámci těchto finále se odehrají čtvrtfinále a
semifinále konference a zápasy poražených týmů o umístění. Vítězové semifinále z obou
konferencí postupují do Velkého Finále.
B) Velké Finále
Vyvrcholení projektu za účasti 4 (čtyř) nejlepších týmů (dva nejlepší z každé konference).
Budou odehrána 2 (dvě) semifinále, zápas o 3. místo a finálové utkání.

4. POŘADATELÉ
Základní část: kluby pověřené uspořádáním základní části soutěže
Divize A: Děčín, Chomutov, Ústí nad Labem
Divize B: Brandýs nad Labem, Čelákovice, Nové Strašecí
Divize C: Písek, Domažlice, Švihov
Divize D: Pardubice
Divize E: Brno
Divize F: Opava, Ostrava
Konferenční finále:

Kluby pověřené uspořádáním konferenčního finále
(1x Západní konference, 1x Východní konference)

FINAL FOUR:

Organizátoři projektu ve spolupráci s pověřeným klubem

5. TERMÍNY KONÁNÍ
Kvalifikace:

duben – září 2018

Draft:

11. října 2018

Základní část:

15. října – 15. listopadu 2018

Konferenční finále:

listopad/prosinec 2018

Velké finále

prosinec 2018

6. KONTAKTY ORGANIZÁTOŘI
Česká basketbalová federace
Matouš Bříza
Koordinátor za ČBF
mbriza@cbf.cz
721 100 476

Jiří Novotný
Předseda komise mládeže ČBF
jnovotny@cbf.cz
777 834 177

SPORT INVEST Marketing, a.s.
Tomáš Pravenec
Project manager

Jiří Fousek
Event manager

Martin Ptáčník
Marketing a PR projektu

tomas.pravenec@sport-invest.cz

jiri.fousek@sport-invest.cz

martin.ptacnik@sport-invest.cz

723 944 400

730 169 564

737 273 141

7. ÚČASTNÍCI
Týmy, které řádně postoupily z kvalifikace.
Projektu se smí účastnit koedukované týmy (na hřišti musí být vždy minimálně jedna dívka a
minimálně jeden chlapec).
Upozornění:
Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu turnaje vysílající škola (či pověřená
osoba). Za zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí družstva.

8. KATEGORIE
Hráči a hráčky účastnící se základní části, Play-off a Velkého Finále (říjen-prosinec 2018) musí
splňovat tři základní podmínky:
➢ Navštěvovat první stupeň základní školy. Projekt je primárně určen pro žáky 4. a 5.
tříd, ale spodní věkový limit není stanoven.
➢ Datum narození 1. 1. 2007 a později.
➢ Být žákem/žákyní školy, která hráče/hráčku do projektu nominuje.
Příklad z praxe: v soutěži nemůže nastoupit hráč, který je například narozen 2. března 2007,
ale již je žákem 6. třídy. Je třeba splňovat všechny 3 podmínky zároveň.
Kompletní soupiska
Zúčastněná družstva mají povinnost před zahájením hlavní části soutěže nahlásit až 25 členů
týmů, kteří odehrají celou soutěž – kompletní soupiska. Minimální počet hráčů na kompletní
soupisce je dvanáct (12). V případě menšího počtu hráčů na kompletní soupisce nebude tým
do soutěže přijat a nahrazen dalším týmem z kvalifikace.

Herní soupiska
Před každým hracím dnem jsou zástupci povinni předat organizátorům herní soupisku s max.
15 hráči (z toho min. 3 dívky) + 2 osobami, které zajišťují doprovod (vedoucí družstva,
trenér, doprovod). Hráči/hráčky uvedení na herní soupisce musí být vybráni z kompletní
soupisky.

9. PŘIHLÁŠKY
Kompletní soupisky v hlavní soutěži musí být potvrzeny razítkem školy a podpisem ředitele
školy nebo jeho pověřeným zástupcem. Ředitel zodpovídá za správnost uvedených údajů.

10. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ
Organizace a stravování: Pořadatelé jednotlivých divizí zajišťují herní hřiště, zázemí pro
účastníky (šatny, sprchy, …), rozhodčí, obsluhu stolku a stravování. Stravování je financováno
organizátory soutěže. Zároveň je lokálním pořadatelům ze strany organizátorů vyplacen
příspěvek na organizaci soutěže ve výši 500 Kč za jedno utkání. Tento příspěvek bude sloužit
primárně na odměny rozhodčích a obsluhy stolku.
Cestovné: Účastníkům hlavní části soutěže bude proplácen příspěvek na dopravu na všechna
herní kola a finálová kola. Příspěvek bude vyplacen pouze v případě, že se herní kolo koná
v jiném městě, než škola sídlí. Maximální výše příspěvku je stanovena na 15 Kč/km.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
11. PODMÍNKY ÚČASTI
Soutěž je řízena všeobecnými podmínkami ČBF a obecnými propozicemi Jr. NBA League. Herní
soupiska pro každý hrací den musí být potvrzena ředitelem školy nebo jeho pověřeným
zástupce a předložena pořadateli daného kola (Základní část, Konferenční finále, Velké finále).
Za zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí družstva.

12.

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

Hraje se podle platných pravidel mini basketbalu a basketbalu pro sezónu 2018/19 s těmito
úpravami:
➢ Upravená kategorie viz bod č. 8
➢ hrací doba 4 x 8 minut hrubého času. Rozhodčí má právo v případě nesrovnalostí (dle
vlastního uvážení) hrubý čas zastavit.
➢ Čas se zastavuje v posledních dvou (2) minutách čtvrté (4) čtvrtiny.
➢ Přestávka na konci první (1) a třetí (3) čtvrtiny je jedna (1) minuta.
➢ Každý tým má k dispozici 2 oddechové časy za poločas. Každý oddechový čas trvá 60
sekund. Hrací čas je při OČ zastaven.

➢ V případě nerozhodného výsledku se prodlužuje o jedenkrát 4 minuty hrubého času.
V posledních 2 minutách prodloužení se čas zastavuje.
➢ V případě, že i po prvním (1) prodloužení je výsledek nerozhodný, nastává pravidlo
náhlé smrti (kdo dá první koš, vítězí).
➢ Poločasová přestávka (po konci 2. čtvrtiny) je dlouhá 5 minut
➢ hrací míč vel. 5 (Spalding)
➢ POZOR: změna povinnosti hráče při vhazování (podání míče rozhodčím). Pro
vhazování ze zázemí hráč nepodává míč rozhodčímu, a to ani při faulu (rozhodčí
přeruší hru pouze při nesprávném držení míče). Hráč vhazuje ze zámezí okamžitě.
➢ doba rozcvičení min. 5 minut od konce předchozího utkání
➢ Střídání dle pravidel mini basketbalu (každý hráč může nastoupit max. ve dvou
čtvrtinách utkání. Neplatí pro prodloužení).
➢ V případě dohody obou stran/ obou trenérů lze utkání odehrát s menším počtem
hráčů než 10 se zachováním výsledku na hřišti. Tuto dohodu je třeba zapsat do zápisu
a doplnit podpisy obou trenérů. V případě nesouhlasu jedné strany je tým
s nedostatečným počtem hráčů povinen odehrát utkání dle pravidel, a to s menším
počtem hráčů v některých čtvrtinách. V případě, že tak neučiní, bude výsledek
následně kontumován výsledkem 20:0 v neprospěch týmu s nedostatečným počtem
hráčů. Tento tým nezískává do tabulky žádný bod.
➢ je zakázána zónová obrana a clonění
➢ osobní chyby hráčů – hráč nesmí pokračovat ve hře po 5. osobní chybě.
➢ po faulu při střelbě následuje 1 trestný hod (pokud je úspěšný platí za 2 body)
➢ po faulu při střelbě, pokud z ní padne koš, následuje 1 trestný hod (úspěšný platí za 1
bod)
➢ při páté týmové chybě a každé další následuje 1 trestný hod (úspěšný platí za 2 body)
➢ utkání budou sehrána dle následujícího bodového zisku
výhra = 2 body, prohra = 1 bod, kontumace = 0 bodů
➢ jestliže mají více než 2 družstva stejný poměr vítězství a porážek ze všech utkání ve
skupině, rozhodnou o pořadí vzájemná utkání mezi těmito družstvy. Jestliže mají 2
nebo více družstev stejný poměr vítězství a porážek ze všech utkání mezi těmito
družstvy, budou použita další kritéria:
- vyšší bodový rozdíl z utkání mezi těmito družstvy
- vyšší počet dosažených bodů z utkání mezi těmito družstvy
- vyšší bodový rozdíl ze všech utkání ve skupině
- vyšší počet dosažených bodů ze všech utkání ve skupině
Pokud ani tato kritéria nerozhodnou, bude pořadí určeno losem.
➢ každý tým musí být přítomen nejméně 5 minut před začátkem každého utkání
➢ každý tým je oprávněn podat protest proti výsledku nebo řízení hry pořadateli turnaje,
a to do 10 minut po skončení inkriminovaného utkání společně s kaucí 500,- Kč.
V případě zamítnutí kauce propadá ve prospěch organizátora.
➢ Organizátor ani pořadatel nenese hmotnou zodpovědnost za majetek hráčů a trenérů.
Všechny týmy jsou povinné dbát na své věci tak, aby co nejvíce předcházely případným
krádežím.
➢ rozlosování soutěže proběhne v rámci Draftu

13. ROZHODČÍ, ROZHODČÍ U STOLKU
Zajistí pořadatel divize (Základní skupiny, Konferenční finále).
Pro Velké finále zajistí pořadatel ve spolupráci s ČBF.

14. DOPROVODNÉ AKCE A SYSTÉM SOUTĚŽE
Konferenční rozdělení:
Západní konference: Divize A, B, C – Pořadatelské kluby: viz bod 4
Východní konference: Divize D, E, F – Pořadatelské kluby: viz bod 4
Draft – Hala Královka, 11. října 2018
Půldenní akce, které se účastní zástupci lokálního pořadatele, vždy jeden zástupce školy a až
dva hráči/hráčky ze školního týmu.
Klubům jsou vylosovány kluby NBA, za které budou hrát po celou dobu konání soutěže.
Následovat bude trénink pro hráče/hráčky klubů a organizační informace pro zástupce škol a
lokálních pořadatelů.
Všechny školy si z draftu odvezou dresy s logy klubu, který jim byl vylosován. V těchto dresech
jsou povinni odehrát celou soutěž.
Základní část – 15. října – 15. listopadu
Týmy jsou rozděleny podle regionů do 6 divizí. V každé divizi je 5 týmů, které v základní části
hrají pouze mezi sebou. Hraje se systémem každý s každým 2x. Celkem tedy každý tým čeká 8
zápasů v 10 kolech.
Harmonogram hracích kol sestavuje organizátor ve spolupráci s divizními pořadateli.
Případná změna termínu může nastat nejpozději 5 pracovních dní před hracím dnem a
podléhá schválení organizátorem celé soutěže.

Postupový klíč
V každé konferenci postupuje 8 týmů do Play-off. Postupují vždy dva nejlepší z každé divize a
následně v každé konferenci vždy dva ze tří týmů, které skončily na třetích místech ve své
divizi.
Herní systém a nasazení v Play-off
A) Finále konference – Play-off – čtvrtfinále a semifinále
Dvě jednodenní finále (jedno pro Západní konferenci a jedno pro Východní konferenci). V
rámci konferenčních finále nás čekají čtvrtfinále a semifinále konferencí a poražené týmy

zápasy o umístění. Týmy do čtvrtfinále budou nasazeny dle úspěšnosti v základní části –
nejúspěšnější tým základní části vs. 8. nejúspěšnější tým základní části atd. Avšak ve čtvrtfinále
soutěže na sebe nemohou narazit 2 kluby, které nastupovaly v základní části ve stejné divizi.
Vítězové semifinále (4 kluby) postupují na závěrečné Velké finále.
B) VELKÉ FINÁLE – prosinec 2018
Vyvrcholení projektu probíhá na jednom místě v ČR a je vrcholem celé akce. Týmy odehrají
dva zápasy v plné délce (4 x 8 minut čistého času).
Dopoledne:
Semifinále
Odpoledne:
Utkání o 3. místo a finále
Akce se zúčastní známé osobnosti ze světa basketbalu, a i zástupci médií.
Herní plán – základní kola v případě 3 denního systému
Kolo
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Oranžová

15. CENY
Zúčastněným školám zůstávají dresy jejich týmů, medaile pro 2. a. 3. tým soutěže, prsteny a
trofej pro vítěze jr. NBA League zajistí organizátor soutěže.
Individuální ceny: MVP (nejužitečnější hráč) Velkého finále, MVP každé divize –
vyhodnocováno za celou základní část, MVP konferenčních finále, All Stars celé soutěže.

16. ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ A ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI
Účastníci akce nejsou organizátory a pořadateli pojištěni proti úrazu, ani krádežím a ztrátám.
Doporučujeme účastníkům, aby uzavřeli individuální úrazové pojištění nebo využili možnosti

zákonného pojištění žáků základních škol. Každý účastník je povinen mít s sebou průkaz
pojištěnce. Zákonní zástupci všech účastníků jsou před jejich vstupem do soutěže, povinni
podepsat dokument Zřeknutí se odpovědnosti, ve kterém vyjadřují souhlas s výše uvedeným.

17. UVEŘEJNĚNÍ AUDIVIZUÁLNÍCH MATERIÁLŮ
Zúčastněné školy vyjadřují odevzdáním podepsané soupisky souhlas s pořizováním
audiovizuálních materiálů účastníků turnaje. Audiovizuální materiály mohou být využity
v rámci komunikační kampaně projektu především pak na webových a FB stránkách projektu.
Pokud by účastník nesouhlasil s uveřejněním konkrétní fotografie, bude po jeho žádosti
neprodleně stažena.

18. VYMEZENÍ PROPOZIC
Organizátoři si vymezují právo kdykoliv upravit propozice soutěže. O případných úpravách
propozic budou informovat pořadatele soutěže a upravené propozice budou uveřejněny na
webových stránkách projektu.

