
Hrací systémy pro sezónu 2013 - 2014 
 

Muži  – 9 družstev 
-  základní část dvoukolově každý s každým ve dvojicích 
-  skupiny F1 o 1.-5. místo a F2 o 6.-9. místo systémem každý s každým se započtením všech výsledků 
ze základní části (hrací systém ve skupině F2 může být po dohodě všech účastníků uzavřené do 
11.2.2014 upraven) 
 
      BK Vimperk       BK Tábor B       BK Pelhřimov        Spartak Kaplice 
      SKB Strakonice B       Viktoria Tábor        Jiskra Humpolec       BK  J.Hradec  B 
    
      Sokol Písek B    
 
 
Ženy a kadetky U17  – společná soutěž pro 7 družstev žen a družstvo kadetek 
-  dvoukolově každý s každým ve dvojicích 
-  družstva na 1.-4. místě vytvoří skupinu F1, družstva na 5.-8. místě skupinu F2. Hraje se dvoukolově 
každý s každým ve dvojicích se započtením všech výsledků ze základní části. 
 
      BK Pelhřimov B       BK Tábor       BK Pacov      Tigers Č.Budějovice 
      BK Pelhřimov C       BK Strakonice C      Sport Borotín      BK  Týn n/Vlt U17 
 
 
Mladší žactvo U14 a starší minižactvo (U13)   - 8 družstev – společná soutěž pro 3 družstva mladšího 
žactva – U14, 4 chlapecká či smíšená a dívčí družstvo staršího minižactva - U13 
Přihlášená družstva:  
BK J. Hradec U14, BK Tábor U14, BK Pelhřimov B U14, Tigers Č. Budějovice, BK Pelhřimov, Sršni 
Sokol Písek, SKB Strakonice, BK Strakonice d. 
 
- základní část 

- družstva jsou rozdělena územně do dvou skupin (2x čtyři) 
- hrací systém: dvoukolově každý s každým polsky 
- mezi prvním a druhým utkáním polského systému bude odehráno utkání turnaje 3x3 
jako samostatná sout ěž s důrazem na zapojení mén ě vytížených hrá čů v běžných 
utkáních  

 - zápasy o celkové pořadí po základní části 
  - první ze základních skupin polsky doma x venku (so x ne) 
  - druzí ze základních skupin polsky doma x venku (so x ne) 
  - třetí ze základních skupin polsky doma x venku (so x ne) 
  - čtvrtí ze základních skupin polsky doma x venku (so x ne) 
- bude odehráno do „Vánoc“ 
- kvalifikace o postup do p ředkola M ČR  

- přihlášená družstva  - chlapci: Sokol Písek, Tigers Č. Bud ějovice, BK Pelh řimov  
   - dívky: ŠBK Borotín, BK Strakonice 
- hrací systém - chlapci: jednodenní turnaj na neut rálním h řišti (postupuje vít ěz) 
  - dívky: doma – venku (hraje se o po řadí pro M ČR, obě družstva postupují) 
- pořadatelé a nasazení se vylosuje, rozhod čí se budou delegovat 
- hraje se podle platných pravidel minibasketbalu s  respektováním úprav pro p ředkolo 
MČR 
- odehraje se v lednu 2014 

- finále 
- hrací systém bude „dotvořen“ až po „diskusi“ na valné hromadě s opětovnou snahou co 
nejvíce přizpůsobit hrací systém a termíny jarním prázdninám jednotlivých okresů 

 - hlavní moto = „co nejvíce zápasů pro všechna družstva, pokud možno až do května“ 
 
 
Mladší minižactvo (U12)   - 9 družstev – společná soutěž pro 8 chlapeckých či smíšených a 1 dívčí 
družstvo 
Přihlášená družstva: 
Tigers Č. Budějovice, BK J. Hradec, Spartak Kaplice, BK Pelhřimov, Sršni Sokol Písek, Sršni Sokol 
Písek B, SKB Strakonice, BK Tábor, BK Strakonice d. 
od ledna 2014: BK Pelhřimov B 
 
- základní část 

- družstva jsou rozdělena územně do třech skupin po třech 
- hrací systém: dvoukolově každý s každým polsky 



- mezi prvním a druhým utkáním polského systému bude odehráno utkání turnaje 3x3 
jako samostatná sout ěž s důrazem na zapojení mén ě vytížených hrá čů v běžných 
utkáních   

 - zápasy o celkové pořadí po základní části 
  - první ze základních skupin turnaj třech u „vylosovaného“ družstva 
  - druzí ze základních skupin turnaj třech u „vylosovaného“ družstva 
  - třetí ze základních skupin turnaj třech u „vylosovaného“ družstva 
- bude odehráno do „Vánoc“ 
- kvalifikace o postup na Národní finále  

- přihlášená družstva  - chlapci: Sokol Písek, BK J.Hra dec, BK Pelh řimov  
   - dívky:  BK Strakonice 
- hrací systém - chlapci: jednodenní turnaj na neut rálním h řišti 
  - dívky: p římý postup 
- pořadatelé a nasazení se vylosuje, rozhod čí se budou delegovat 
- hraje se podle platných pravidel minibasketbalu s  respektováním úprav pro NF 
- odehraje se v lednu 2014 

- finále 
- hrací systém bude „dotvořen“ až po „diskusi“ s opětovnou snahou co nejvíce přizpůsobit hrací 
systém a termíny jarním prázdninám jednotlivých okresů 

 - hlavní moto = „co nejvíce zápasů pro všechna družstva, pokud možno až do května“ 
 
 
Nejmladší minižáci (U11)   - 8 družstev – společná soutěž pro 6 chlapeckých či smíšených a 2 dívčí 
družstva 
Přihlášená družstva: 
Tigers Č. Budějovice, BK J. Hradec, BK Pelhřimov, Sršni Sokol Písek, Sršni Sokol Písek B, BK Tábor, 
BK Pelhřimov d., BK Strakonice d. 
od ledna 2014: SKB Strakonice 
 
- základní část 

- družstva jsou rozdělena územně do dvou skupin po čtyřech 
- hrací systém: dvoukolově každý s každým polsky 
- mezi prvním a druhým utkáním polského systému bude odehráno utkání turnaje 3x3 
jako samostatná sout ěž s důrazem na zapojení mén ě vytížených hrá čů v běžných 
utkáních  

- bude odehráno do „Vánoc“  
- kvalifikace o postup na Národní finále 

- přihlášená družstva  - chlapci:  BK Pelh řimov, Sokol Písek 
   - dívky: BK Strakonice 
   - mix: Tigers Č. Bud ějovice, BK J. Hradec, BK Tábor 
- hrací systém - chlapci: doma – venku 
  - dívky: p římý postup 
  - mix: turnajov ě, pořadatel bude vylosován 
- pořadatelé a nasazení se vylosuje, rozhod čí se budou delegovat 
- hraje se podle platných pravidel minibasketbalu s  respektováním úprav pro NF 
- odehraje se v lednu 2014 

- finále 
- hrací systém bude „dotvořen“ až po „diskusi“ na valné hromadě s opětovnou snahou co 
nejvíce přizpůsobit hrací systém a termíny jarním prázdninám jednotlivých okresů 

 - hlavní moto = „co nejvíce zápasů pro všechna družstva, pokud možno až do května“ 
 
Upozorn ění:  
Ve smíšených kategoriích je vítězem OP nejlépe umístěné družstvo patřičné kategorie. 
 


