
 Sportovní klub Bruntál - oddíl basketbalu 
pořádá 

basketbalový turnaj děvčat 2008 a ml. 

Vánoční turnaj 2018 
Sportovní klub Bruntál pořádá dne 23.12.2018 basketbalový turnaj děvčat ročníku narození 2008 a mladší. 

Termín: 23.12.2018 (neděle) 

Místo konání: Sportovní hala Zeyerova 1502/14, Bruntál 

Kategorie: Dívky U11 (nar. 1.1.2008 a mladší) 

Hrací systém:  Turnaj je plánován pro 4 až 6 družstev. Systém bude stanoven na základě počtu 
jejich přihlášení. Všem přihlášeným týmům bude zasláno rozlosování nejpozději do 
15.12.2018. Každé družstvo odehraje minimálně tři utkání. 

Pravidla: Hraje se podle platných pravidel minibasketbalu pro sezónu 2018/2019 s výjimkami 
dle přílohy.  

Startovné: 500,- Kč za družstvo. Úhradu provést do 10.12.2018 na účet Sportovního klubu 
Bruntál (bank. spojení: 2000471573/2010, FIO Banka, VS: IČ klubu). Po 
dohodě možno hotově na místě. 

Účastnický Bez poplatku za účastníka. 
poplatek: 

Ceny: První tři družstva obdrží pohár a medaile. Každý tým dostane diplom a drobné 
upomínkové předměty. Další ceny obdrží All-Stars turnaje, nejlepší střelkyně, 
obránkyně a nejužitečnější hráčka. 

Přihlášky:  Závazné přihlášky zasílejte do 10.12.2018  na info@skbruntal.cz 

Další informace: V průběhu turnaje bude k dispozici bufet. 

Bližší informace: Bc. Kateřina Jedličková, tel: +420 774 905 256 nebo info@skbruntal.cz 

S pozdravem 
Bc. Kateřina Jedličková 

Hlavní pořadatel turnaje 

www.skbruntal.cz

mailto:info@skbruntal.cz
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Pravidla 
basketbalového turnaje 

v Bruntále 
1) Turnaj je vyhlášen pro kategorii dívky U11 (nar. 1.1.2008 a mladší) 
2) Každé družstvo je složeno z maximálně 15 hráčů a 2 trenérů. 
3) Hraje se s basketbalovým míčem velikosti 5. 
4) Výška košů je 275 cm (výška pro minibasketbal). 
5) Hraje se podle platných pravidel basketbalu pro sezónu 2018/2019 s těmito změnami: 

• Hraje se 4x8 minut čistého času (4 týmy) nebo 4x6 minut čistého času (5 nebo 6 týmů). 
• Všechny přestávky mezi čtvrtinami činí 1 minutu. 
• Za výhru obdrží tým do tabulky 2 body, za nerozhodný stav 1 bod, za porážku se body neudělí. 

Prodloužení se tak hraje pouze v případných zápasech o umístění a činí 2 minuty čistého času. 
Pokud je nerozhodný stav i po tomto prodloužení, střílí se trestné hody stylem „náhlá smrt“. 

• Při rovnosti bodů rozhodují následující kritéria: 1) vzájemný zápas, 2) rozdíl skóre, 3) vyšší počet 
vstřelených bodů, 4) menší počet obdržených bodů 5) los. 

• Každý tým musí být přítomen nejméně 5 minut před začátkem každého utkání. Nedodržení tohoto 
pravidla bude potrestáno 5 body pro tým soupeře. 

• TCH hráče nebo trenéra je potrestána 3 body pro družstvo soupeře a následným držením míče.  
• Diskvalifikující chyba hráče nebo trenéra je trestána 5 body pro družstvo soupeře a následným 

držením míče.  
• Každý tým je oprávněný podat protest proti výsledku nebo řízení hry organizačnímu výboru, a to 

nejpozději do deseti minut po skončení inkriminovaného zápasu společně s kaucí 250 Kč. V případě 
zamítnutí kauce propadá ve prospěch organizátora. 

6) Pořadatel nemá hmotnou odpovědnost za majetek hráčů a trenérů. Všechny týmy jsou povinné dbát na 
své věci tak, aby co nejvíce předcházeli případným krádežím. 

7) Rozlosování turnaje proběhne po uzávěrce přihlášek a bude zasláno společně s hracím systémem na 
adresu uvedenou v přihlášce.  

8) Uzávěrka přihlášek je 10.12.2018. 



Přihláška na „Vánoční basketbalový turnaj“ 
v Bruntále 23.12.2018 

(každé družstvo samostatná přihláška) 

Kategorie: c Dívky U11 

Název družstva:  .........................................................................  IČ: ..............................................   

Adresa:  ............................................................................................................................................  

Kontaktní osoba:  ..............................................................................................................................  

Telefon:  ..............................................................  E-mail:  ............................................................  

Bližší upřesnění:  ............................................................................................................................  

  ............................................................................................................................  

  ............................................................................................................................  

  ............................................................................................................................  

Přihlašujeme družstvo na „Vánoční basketbalový turnaj“ v Bruntále v termínu 23.12.2018 a souhlasíme 
s uvedenými podmínkami turnaje. 

V ……………………….    dne ………….……..  

                                   razítko, podpis 


