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ČD CUP - ŠBL
• Navazuje na projekt Školní basketbalové ligy, který běží od roku 2018

• Basketbalový projekt pro 1. stupeň základních škol

• ČD CUP – Školní basketbalová liga je zároveň kvalifikačním turnaje pro Jr. NBA League

• Cílem projektu je rozšířit mezi dětmi touhu sportovat, splnit si své sny a vzbudit v nich 
chuť k basketbalu a sportu obecně

• Projekt pořádá Česká basketbalová federace ve spolupráci se SPORT INVEST Marketing, 
a.s. od roku 2020 jsou generálním partnerem projektu ŠBL České dráhy



ČD CUP - ŠBL – Úvodní informace

• Otevřená registrace pro všechny školy, které projeví zájem

• 30 nejlepších týmů ze soutěže se kvalifikuje do Jr. NBA League 2020 (Hrána na podzim 

2020 a bude určena primárně pro žáky 4. a 5. tříd)

• Kluby se mohou přihlašovat jako pořadatelé hracích kol a to jak ŠBL, tak Jr. NBA League

• Model ČD Cupu – ŠBL bude určen dle počtu přihlášených škol a jejich geografické polohy

• Doba trvání ČD Cupu - ŠBL únor – květen 2020

• Časová náročnost ČD CUPU: Pro každou školu 2-3 herní dny (turnaje). 



ČD CUP - ŠBL – Benefity pro zúčastněné

• Příspěvek na cestovné pokud se bude hrát v jiném městě, než škola sídlí. V případě 
cestování vlakem je příspěvek proplácen v plné výši

• O výši příspěvku na cestovné v případě cestování autobusem ČD CUPU - ŠBL bude 
rozhodnuto před jejím zahájením dle určeného modelu a dle počtu zapojených škol

• Každá škola přihlášená a zapojená do projektu obdrží dresy (15 ks), trenér/vedoucí týmu 
navíc dostane mikinu s logem projektu.

• Prvních 80 přihlášených škol obdrží Kilometrickou banku Českých drah

• ČD CUP – ŠBL – Vyvrcholí závěrečným turnajem pro nejlepší školy, který bude odehrán 
v květnu 2020.

• Vítěz ČD CUPU – ŠBL obdrží poukaz na výlet dle svého výběru v hodnotě 50 tisíc



Herní pravidla a 
harmonogram 2020



Ročník 2020 - Herní pravidla ČD CUP - ŠBL
• Je hrána ještě ve školním roce 2019/20

• Je určena primárně pro žáky 3. a 4. tříd s tím, že spodní věkový limit není stanoven.

• Hráči a hráčky musí být narozeni 1. 1. 2009 a později

• Hráč/hráčka musí být žákem/žákyní školy, která jej (ji) do projektu nominuje

• Soutěž je hrána podle pravidel minibasketbalu – hrací čas utkání 4x6 minut hrubého času

Koedukované týmy:

• Na hřišti musí být stále alespoň jedna dívka a jeden chlapec v každém týmu



2020 - Harmonogram

28. února březen - květen říjen - listopadbřezen září

Možnost 
podávání 

přihlášek do 
projektu 

Zveřejnění 
pořadatelských 
měst a herního 

systému 

Finále Jr. NBA 
League 2020

Základní hrací 
kola a 

konferenční 
finále (Play-off)

Draft týmů 
účastnicích se 

základní části Jr. 
NBA League

ČD CUPU včetně 
finálového 

turnaje

listopad -
prosinec



Proč se zapojit do projektu?

• Možnost stát se součástí stále se rozvíjejícího projektu 

• Jediná šance, jak se kvalifikovat do Jr. NBA

• Oficiální spojení s projektem pod patronací NBA

• Zvýšená publicita klubu/školy skrze veškeré komunikační kanály projektu a média

• Aktivní prožitek sportovní aktivity a možnost získat kamarády

• Začlenění své školy/klubu do basketbalové komunity v ČR

• Minimalizace nákladů na účast v projektu díky příspěvkům od ČBF

• Větší spolupráce mezi školami a basketbalovými kluby

• Projekt probíhá pod záštitou MŠMT



Informace pro pořadatele



Pořadatelé Školní basketbalové ligy

Požadavky na pořadatele kvalifikačních turnajů

Zajištění haly

Zajištění zázemí (šaten) pro minimálně 4 týmy

Zajištění stravování *

Zajištění obsluhy stolku (zápis, měření času a ukazatel skóre)

Zajištění  rozhodčího - stačí 1 na každé utkání

Zajištění stahovacích košů 

• Poznámka ke stravování – hradí ČBF, ale je třeba nalézt vhodného dodavatele (jídelnu) 
poblíž hrací haly a vyjednat s ním co nejlepší možné podmínky. Týká se pouze celodenních 
turnajů.

• ČBF přispívá pořadatelům jednotnou částku za každé uspořádané utkání – výše příspěvku 
bude určena po uzavření přihlašování



Pořadatelé základní části Jr. NBA League

Požadavky na pořadatele kvalifikačních turnajů

Zajištění haly

Zajištění zázemí (šaten) pro 5 týmů

Zajištění stravování pro týmy

Zajištění obsluhy stolku (zápis, měření času a ukazatel skóre)

Zajištění 2 rozhodčích

Zajištění stahovacích košů (2,6 m)

Spolupráce s organizátorem projektu

Komunikace s účastnickými školami



Fotogalerie - Školní basketbalová liga 2019



Fotogalerie - Školní basketbalová liga 2019



Fotogalerie – Jr. NBA 2019



Fotogalerie – Jr. NBA 2019



Přihlašovací formuláře a 
webové stránky 



Důležité odkazy

• Webové stránky Školní basketbalové ligy

• Webové stránky Jr. NBA

• Facebookové stránky

• Přihlašovací formulář pro školy 

• Přihlašovací formulář pro pořadatele

https://www.skolnibasketbalovaliga.cz/
https://jrnbaleague.cz/
https://www.facebook.com/jrnbacz/
https://forms.gle/fKDzt7nyKWR4qCxH7
https://forms.gle/fkVeLqtFRbFg3v2L7


Těšíme se na Vaši účast v projektu!

Mgr. Jiří Fousek Jiří Novotný
Event Manager Koordinátor mládeže ČBF

SPORT INVEST Marketing Česká basketbalová federace
Jiri.fousek@sport-invest.cz jnovotny@cbf.cz

+420 723 944 400 +420 777 834 177

Hlavní komunikační mail: 
info@jrnbaleague.cz

mailto:Jiri.fousek@sport-invest.cz
mailto:jnovotny@cbf.cz

