AKTUALIZACE 22. 10. 2020

Úprava pravidel pro přípravnou soutěž kategorie U11, U12, která
se vztahují pouze pro soutěže řízené STK StČBF.
Na základě doporučení komise mládeže StČBF se v kategoriích U11 a U12 hraje podle
platných pravidel minibasketbalu s následujícími výjimkami:
1. Hrací období: 8 x 4 min - jak to bude v zápise?
 Pro první 1/8 použije zapisovatel pro psaní zápisu barvu ČERVENOU. Nekroužkuje
se ZÁKLADNÍ PĚTKA a hráči, kteří nastoupí, budou zaznamenáni v zápise pouze
ČERVENÝM křížkem.
 Pro druhou 2/8 použije zapisovatel k psaní zápisu barvu MODROU. Všichni hráči,
kteří nastoupí, budou zaznamenáni v zápise pouze MODRÝM křížkem.
 Pokud hráč nastoupí v prvé i druhé osmině utkání (1/8 a 2/8), bude v zápise
zaznamenán tak, že bude označen ČERVENÝM křížkem (za 1/8) a MODRÝM
kolečkem (za 2/8). Takto se bude postupovat ve všech čtvrtinách utkání.
 Nastane-li prodloužení zápasu, zapisovatel pokračuje v psaní zápisu barvou
MODROU.
 Každá čtvrtina se vždy ukončuje podtržením a zapsáním stavu po 2/8 hry (stejný
postup jako v ostatních kategoriích).
 V každé čtvrtině po odehraných 4 minutách zazní signál a může dojít ke střídání.
Tým není povinen střídat, má pouze možnost vystřídat libovolný počet hráčů.
Trenéři tak mohou střídat hráče jako dosud, tj. po celých odehraných 8 minutách.
Toto pravidlo pomáhá týmům, které mají málo hráčů a nemohou střídat v
jednotlivých čtvrtinách. Je nutné dodržet pravidlo, že každý hráč nastoupí pouze
ve 4/8 utkání. Je pouze na trenérovi, jak tuto možnost podle svého uvážení
využije.
 V této chvíli nedochází k přestávce, utkání pokračuje plynule dál a zápas
pokračuje dle šipky alternativního držení míče.
 V kategorii U11 a U12 se bude PRVNÍ zápas hrát 8x4 minuty, každý hráč může
nastoupit ve 4/8 (hraje stejný čas, podporuje se větší zapojení dětí do hry při
častějším střídání).
 Pravidlo hracího období 8x4 minuty platí pouze v PRVNÍM utkání, ve
druhém utkání je střídání libovolné a hrací doba je 4x8 minut, případně
4x6 minut.
2. Time out: kolik jich bude v zápasu?
 Pravidla basketbalu se nemění, v prvém poločase jsou to dva TO, ve druhém
poločase 3 TO.
3. Jak to bude s fauly? Za kolik faulů týmu se budou házet TH?
 Posuzování trestů za fauly se nemění a vychází z pravidel basketbalu.
Příklad: v 1/8 se družstvo „A“ dopustí 3 osobních chyb, takže za druhou (a za
další následující) osobní chybu ve 2/8 (celkově 5 osobní chyba v prvé 1/4) se
provádí 2 TH. Sčítají se fauly za 2/8 (tj. za ¼), zapisují se stejně, do políčka pro
čtvrtinu.
4. Za kolik bodů budou střely v zápasu?
 Každý úspěšný TH je za 1 bod, úspěšná střela uvnitř vymezeného území je za 2
body, úspěšná střela mimo vymezené území je za 3 body (a je jedno, jestli je
hráč v pohybu či na místě). Rozhodující je postavení nohou střílející hráčky.
 Důvodem zavedení „střely za 3 body“ je snaha podpořit pravidlo obranných 3
sekund. Pokud bude hrozba střely za 3b mimo vymezené území, obránci budou
víc přistupovat ke střelcům a útočník má tak více místa k nájezdu do koše.
 Pravidlo „střely za 3 body“ platí pouze v PRVNÍM utkání.
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5. TH za porušení pravidla 3 obranných sekund.
 Po provedení jednoho TH hra bude znovu zahájena vhazováním střílejícího
družstva na čáře pro vhazování v přední části hřiště, na hodinách hodu na koš
bude nastaveno 14 vteřin.
6. Motivační dodatkový TH, kdy se bude házet?
 Pokud hráč provádí dva TH a je v obou případech úspěšný, má právo házet třetí
TH. Toto platí pouze v případech, kdy je tým potrestán za chybu, za kterou se
vždy provádí 2 TH (po zapískání osobní chyby při střelbě bez dosažení koše, po 5.
osobní chybě týmu ve čtvrtině, po zapískání UF, DCH).
 Pravidlo „motivačního dodatkového TH“ platí pouze v PRVNÍM utkání.
7. Co to je hodnocení atmosféry při utkání mini?
 Rozhodčí i možní přítomní delegáti budou mít možnost hodnotit prostředí, ve
kterém zápasy probíhají, přístup trenérů i diváků. Pokud bude opakovaně
zaznamenáno nevhodné chování některého z účastníků, bude vyrozuměn VV
StČBF, který upozorní dotyčný klub na nevhodné chování (jak hráčů, trenérů i
diváků). Jestliže se tato situace bude i pak nadále opakovat, bude následující
utkání tohoto týmu sehráno bez přítomnosti rodičů. Snahou VV StČBF je podpořit
sportovní prostředí pro nejmenší hráče i rozhodčí.
8. Tak se bude hrát v přípravné části a nikoliv v kvalifikaci?
 Ano, v kvalifikaci budou platit celostátní pravidla.
9. Kategorie U13?
 V kategorii U13 je vše beze změn, platí pravidla minibasketbalu.
10.Ostatní:
 Vše ostatní se řídí platnými pravidly minibasketbalu.
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