Rozpis a pravidla 3:3 U11 2018 - 19
5.ROČNÍK POHÁRU PBS
1. Úvodní ustanovení_
1.1. Tuto soutěž řídí STK–PBS, na každém hracím termínu bude jmenován její člen jako
hlavní rozhodčí.
1.2. Oficiální pravidla basketbalu s úpravami pro minibasketbal(U11) jsou platná pro
všechny herní situace, které nejsou specifikovány zde, v těchto pravidlech.
1.3. Pendlování a přeřazování mezi jednotlivými družstvy stejného klubu není v sezóně
povoleno.
2. Systém soutěže_
2.1. Hraje se ve 4 základních skupinách(A-D) po 7 či 8 družstvech, zde jejich složení:
sk.A – TJ Sokol Dubeč, USK Praha kluci, Basket Slovanka A, Sokol Kbely B, Basket
Košíře, Sokol Žižkov A, BA Sparta B kluci
sk.B – BŠ Praha A dívky, PORG Basket A, USK Praha, BA Radotín B, Velká Ohrada A,
BC Wizards DDM P10, BA Sparta C Weberova, NBK Praha 3x3
sk.C – Sokol Kbely A, Sokol Královské Vinohrady, Sokol Pražský, BA Sparta A dívky,
Velká Ohrada B, Basket Slovanka B, Sokol Žižkov B
sk.D – HB Basket, BŠ Praha B kluci, Sokol Vyšehrad, BK Kunratice DDM P10, BA
Radotín A, Sokol Horní Počernice, USK Praha Folimanka, PORG Basket B
každý s každým, celkem tedy pro tým 6 či 7 zápasů během úvodních 4 hracích termínů(
2 hrací termíny má vždy družstvo volno), po skončení se vytvoří pořadí před
závěrečným hracím termínem, ten se odehraje vyřazovacím systémem (pavoukem) do
konečných umístění ve fázích 1.-8.(1A-2B, 1B-2A, 1C-2D, 1D-2C), 9.-16.(3A-4B, 3B4A, 3C-4D, 3D-4C) a 17.- 24. (5A -6B, 5B-6A, 5C-6D, 5D-6C) a 25.- 30. (7A.-8B, 7B8A, 7C-8D, 7D-8C). V 5.HT to bude skupina 1.-8. a 25.-30. a v závěrečném 6.HT to
bude skupina 9.-16. a 17.-24., aby se termín nekryl s NF ČR U11.
2.2. Pořadí zápasů v jednotlivých hracích termínech včetně číslování zápasů je uvedeno
v samostatné příloze k soutěži.
2.3. Časový plán zápasů, termín a místo konání zašle STK–PBS nejpozději 14 dnů před
stanoveným termínem emailem na adresu zodpovědné osoby za družstvo.
3.

Hřiště_

3.1. Hraje se na polovině basketbalového hřiště.
3.2. Na každém koši se odehraje vždy jedno utkání skládající se ze 6 údobí hry, tj. hrají
současně 4 družstva.
3.3. Údobí hry je vždy zahájeno vyhazováním na čáře pro vhazování na úrovni vrcholu
tříbodové čáry (oblouku), přičemž právo na vyhazování má v lichých údobích hry
domácí družstvo včetně zahájení případného prodloužení a v sudých údobích hry
hostující družstvo.

4. Utkání, hrací doba, vítěz utkání_
4.1. Utkání se skládá z 6 údobí hry a případného prodloužení.
4.2. Délka jednoho údobí hry je 5 minut hrubého času. Délka prodloužení jsou 3 minuty
hrubého času.
4.3. V případě záměrného zdržování hry (např. střídání v posledních vteřinách údobí hry
nebo prodloužení apod.), má rozhodčí právo nastavit až 30 vteřin na konci každého
údobí hry nebo prodloužení.
4.4. Každé údobí hry má svůj výsledek – vítězství 2 body, remíza 1 bod, porážka 0 bodů.
Konečný výsledek je součtem těchto klasifikačních bodů (např. 10:2, 9:3, 8:4 apod.).
Pokud je po 6 údobích hry nerozhodný stav (tzn. 6:6), hraje se prodloužení k určení
vítěze celého utkání.
4.5. V utkání nemají družstva k dispozici žádný oddechový čas.

5.

Družstva, hráči, hrací míč, dresy_

5.1. Družstva startují na platnou soupisku vytvořenou na příslušném formuláři a potvrzenou
řídícím orgánem soutěže.
5.2. Družstva mohou být chlapecká, dívčí, ale i smíšená. Minimální počet hráčů/hráček,
kteří musí odehrát utkání je 6, maximální počet hráčů/hráček, kteří mohou nastoupit do
jednoho utkání je 9. Každý z hráčů/hráček může maximálně odehrát 3 údobí hry
z celkových 6. Do prodloužení již může nastoupit kterýkoliv hráč či hráčka, maximálně
však 5.
5.3. Zapsání hráčů/hráček do všech jednotlivých údobí hry provede zodpovědná osoba
nejpozději 5 minut před zahájením prvního údobí hry.
5.4. Družstvo uvedeno jako domácí dává rozhodčímu k dispozici hrací míč na celé utkání.
Každý hráč/hráčka musí nastoupit v jednotném dresu družstva s číslem.
5.5. Utkání začíná vždy se 3 hráči na hřišti.
6. Chyby, trestné hody
6.1. Hráč/hráčka se může dopustit libovolného počtu osobních chyb na hřišti. Při druhé
nesportovní chybě však povinně střídá.
6.2. Družstvo není trestáno za jakýkoliv počet osobních nebo nesportovních chyb hráčů.
6.3. Jeden trestný hod se provádí pouze za osobní chyby při střelbě (hodnota 2b) nebo jako
dodatkový hod při dosaženém koši (hodnota 1b).
6.4. Dva trestné hody se provádí jako součást trestu za nesportovní chybu.

7. Hra s míčem_
7.1. Po každé neúspěšné střelbě z pole nebo po posledním neúspěšném trestném hodu :
- pokud míč doskočí útočící družstvo, může se znovu pokusit o dosažení koše, bez
návratu za tříbodový oblouk
- pokud míč doskočí bránící družstvo, musí vrátit míč driblinkem nebo přihrávkou za
tříbodový oblouk

7.2. Po změně držení míče :
- pokud dojde ke změně držení míče u družstva uvnitř území ohraničeného tříbodovým
obloukem, musí být míč vyvezen driblinkem nebo přihrávkou za tříbodový oblouk
7.3. Není stanoven limit a neměří se čas pro střelbu.
7.4 Koš může být uznán jen v případě, pokud si hráči družstva po změně držení míče
alespoň jednou nahráli.
7.5. Hráč je považován za hráče za obloukem, když žádná jeho noha není uvnitř
tříbodového oblouku, ani se nedotýká jeho čáry.
7.6.V případě situace rozskoku je míč přiznán bránícímu družstvu.
8. _Protesty_
8.1. Družstva mohou podat protest do 2 minut po skončení zápasu prostřednictvím
zodpovědné osoby za družstvo hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500,- Kč. Hlavní rozhodčí o
platnosti protestu rozhodne na místě a vyřeší celou situaci dle platných řádů a pravidel.
Odměny rozhodčím_

9.

9.1. Každé utkání řídí jeden rozhodčí, kterého deleguje ČABR-P. Tomuto rozhodčímu náleží
odměna 150,- Kč za utkání.
9.2. Družstvo uvedeno v zápise jako domácí hradí rozhodčího v daném zápase.
10.

Odměny, ceny_

10.1. Nejlepší tři družstva získají poháry a medaile věnované PBS, které budou předány na
slavnostním podvečeru „ Den Přeborníků 2019 “ .

V Praze dne 10.7.2018

Ing.Petr Mondschein v.r.
předseda STK-PBS

