
 

PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE 

ČD CUP - ŠBL v České republice 2020 

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. HERNÍ SYSTÉM ČD CUP – ŠBL 

Základní část ČD CUP 

Základní část slouží k určení účastníků semifinále ČD CUP – ŠBL (18 týmů) a dále k určení 

účastníků základní části Jr. NBA League (30 týmů), která se odehraje na podzim roku 2020. 

Turnaje základní části se účastní 4, 5 nebo 6 týmů. 

 

Postupový klíč do Jr. NBA League 

Týmy jsou rozděleny do 18 skupin po 4, 5, a 6 účastnících. V rámci skupiny se odehrají zápasy 

systémem: 

6 účastníků: viz upřesnění na webu projektu 

- Vítěz postupuje do semifinále ČD CUP a do Jr. NBA 

- 2. Umístěný postupuje do baráže o Jr. NBA případně přímo do Jr. NBA League  

5 účastníků: každý s každým jednou 

- Vítěz postupuje do semifinále ČD CUP a do Jr. NBA 

- 2. umístěný pokračuje do baráže, kde se utká s dalšími 2 – 3 týmy o postup do Jr. NBA 

4 účastníci: každý s každým jednou 

- Vítěz postupuje do semifinále ČD CUP a do Jr. NBA 

Semifinále ČD CUP a FINAL 6 

Do semifinále postupují vítězové z 18 skupin základní části. Týmy budou rozděleny do 3 skupin 

po 6 týmech dle geografické polohy. Dva nejlepší z každé skupiny postupují do závěrečného 

turnaje Final 6. Semifinálové turnaje a Final 6 budou hrány formou dvou miniskupin po 3 

účastnících a následnými play-off vždy pro 4 týmy. 



 

  

3. POŘADATELÉ, ÚČASTNÍCI A TERMÍNY 

Pořadatelé hracích kol jsou školy a kluby vybrané na základě jejich zájmu o pořadatelství. 
 
Účastníky ČD Cupu ŠBL jsou přihlášené školy. 
 
Termíny stanovují pořadatelé po dohodě s ostatními účastníky a po písemném schválení ze 
strany organizátorů. 
 

4. SLOŽENÍ TÝMU A SOUPISKA PRO KVALIFIKACI 
 
Soutěž je určena pro smíšené školní týmy. Podmínkou je, že na hřišti musí být v rámci jednoho 
týmu neustále koedukované týmy, tzn. na hřišti musí být vždy minimálně jedna dívka a jeden 
chlapec. 
 
Členové školního týmu účastnícího se kvalifikace musí splňovat tyto 3 podmínky: 
 

➢ Navštěvovat nejvýše 4. třídu prvního stupně základní školy s tím, že spodní limit není 
stanoven 

➢ Datum narození hráče/hráčky 1. 1. 2009 a později 
➢ Být žákem/žákyní té školy, která hráče/hráčku do projektu nominuje 

 
Příklad z praxe: v kvalifikaci nemůže nastoupit hráč, který je například narozen 2. března 2009, 
ale je již žákem 5. třídy. Je třeba splňovat všechny 3 podmínky zároveň bez výjimky.  
 
Nominace hráčů: Školy jsou povinné přivézt v den kvalifikačního turnaje vyplněnou soupisku, 
na které může být maximálně 15 hráčů, z toho minimálně tři dívky. Soupiska musí být 
potvrzena ředitelem školy, který zodpovídá za to, že všichni účastníci kvalifikace splňují 
podmínky účasti a mohou v ní nastoupit.  
 
Upozornění: Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu kvalifikačních turnajů 
vysílající škola (či pověřená osoba). Za zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí družstva. 
 

5. SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA 

Hraje se podle platných pravidel mini basketbalu a basketbalu pro sezónu 2019/20 s těmito 
úpravami: 
 

➢ Upravená kategorie viz bod č. 4. 
➢ Hrací doba je v ČD CUP 4 x 6 minut hrubého času. Rozhodčí má právo v případě 

nesrovnalostí (dle vlastního uvážení) hrubý čas zastavit. S výjimkou FINAL 6, kde bude 
hrací doba 4 x 8 minut hrubého času. 

➢ 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 jeden (1) oddechový čas za poločas. Každý oddechový čas trvá 

šedesát (60) sekund. Hrací čas je při OČ zastaven.  

http://www.minibasketbal.cz/pravidla-minibasketbalu.html


 

➢ 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. 

➢ V případě nerozhodného výsledku se prodlužuje o dvě (2) minuty čistého času.  
➢ 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 pět (5) minut. 
➢ Hrací míč vel. 5 (míče zapůjčí organizátor soutěže) 
➢ 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 o 
utkání 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 získává za porážku 1 bod do tabulky. 

➢ Je zakázána zónová obrana a clonění. 
➢ Osobní chyby hráčů – hráč nesmí pokračovat ve hře po čtvrté (4.) osobní chybě 

v utkání. 
➢ Po faulu při střelbě následuje jeden (1) trestný hod (pokud je úspěšný, platí za 2 body). 
➢ Po faulu při střelbě, pokud z ní padne koš, následuje jeden (1) trestný hod (úspěšný 

platí za 1 bod). 
➢ Při páté týmové chybě a každé další následuje jeden (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, 

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 svého utkání. 
➢ Každý tým je oprávněn podat protest proti výsledku nebo řízení hry pořadateli turnaje, 

a to nejpozději 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. 

 



 

6.  ROZHODČÍ, ROZHODČÍ U STOLKU 

Zajistí pořadatel hracích kol. Na utkání ČD CUPU stačí pouze jeden rozhodčí a dále osoba 
(osoby) zajišťující zápis a časomíru. 
 
 

7. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ 
 
Organizace a stravování: Pořadatelé jednotlivých hracích kol ČD Cupu zajišťují herní hřiště, 
zázemí pro účastníky (šatny, sprchy,…), rozhodčí, obsluhu stolku a stravování v případě delších 
turnajů. Stravování je financováno organizátory soutěže – 80 Kč/oběd. Zároveň je klubům ze 
strany organizátorů vyplacen příspěvek na organizaci soutěže ve výši 350 Kč za jedno (1) 
utkání. Tento příspěvek slouží primárně na odměny rozhodčího a obsluhy stolku. 
 
Cestovné: Účastníkům kvalifikace bude proplácen příspěvek na dopravu. 
Doprava autobusem je hrazena ve výši 15Kč/km. Doprava vlakem je hrazena v plné výši pro 
maximálně 17 členů výpravy v třídě ekonomy. Příspěvek bude vyplácen pouze v případě, že 
se herní kolo koná v jiném městě, než škola sídlí. Pro proplacení jízdného je třeba k faktuře 
doložit i doklad/jízdenku od Českých drah. 
 

8.  ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ A ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI 

Účastníci akce nejsou organizátory a pořadateli pojištěni proti úrazu, ani krádežím a ztrátám. 
Doporučujeme proto všem 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 povinni před jejich vstupem 
do soutěže podepsat dokument „Zřeknutí se odpovědnosti,“ ve kterém vyjadřují souhlas 
s výše uvedeným. Tento dokument bude školám včas zaslán.  
 

9.  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 Facebookových 
stránkách projektu. Pokud by účastník nesouhlasil s uveřejněním konkrétní fotografie, bude 
po jeho žádosti neprodleně stažena. 
 

10.  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. 

 


