Upřesnění pravidel a zápisu minibasketbalu 3x3
pro soutěže řízené ČBF – oblast Jč
V zápase se hrají najednou vždy dvě období hry – každá na rozdílné polovině hřiště, tj. na
stejné polovině se odehraje 1., 3. a 5. šestina a na druhé pak 2., 4. a 6.
Míč k vhazování na začátku období má na polovině vždy družstvo, jež má na příslušné
polovině svoji střídačku.
Nebraňte trenérovi „vzdálenější“ střídačky vstupovat mimo vymezené území lavičky a do
prostoru lavičky soupeře. V případě náznaku problémů vymezte území pro tohoto trenéra na
protější straně hřiště, případně za koncovou čarou (berte v úvahu možné další problémy s
diváky).
V případě častého zavazování tkaničky apod. vyzvěte trenéra k vystřídání hráče, případně
využijte možnosti prodloužit hrací období. Včas upozorněte trenéry na to, že této možnosti
využijete. A vhodným způsobem „oznamujte“ kolik času je ještě do konce Vámi prodlužované
části hry. Máte možnost prodloužit až o 30 vteřin.
Střídejte v přerušené hře, ale nuťte trenéra střídat rychle a pohlídejte si, aby byl hráč ke
střídání připraven, když chce trenér střídat. Je vhodné toto trenérům oznámit na začátku utkání.
Jak je to naučíme na začátku, tak to budou dodržovat. V případě prodlení máte opět možnost
období hry
prodloužit.
Zapisuje se na zjednodušený zápis pro utkání mini 3x3 (ke stažení na http://jco.cbf.cz/ sekce „Dokumenty“)
U faulů evidujeme pouze nesportovní chyby. Po druhé musí hráč povinně vystřídat.
Průběžný stav a střelci - pro zjednodušení zápisu neevidujeme střelce. Pouze sledujeme
průběžný stav hracího období. Po skončení doby hracího období zapíšeme stav na jedné
polovině do prvního sloupce zápisu a druhé polovině do druhého sloupce zápisu. Stejně tak na
konci dalších dvou částí zápasu.
Na konci zápasu zapíšeme skóre dle pravidel jako konečný výsledek zápasu do zápisu (za
výhru v hracím období jsou dva body, za remízu bod jeden). Max. skóre zápasu je tak 12:0. V
případě stavu 6:6 následuje prodloužení hrané na jedné polovině hřiště a do něho může
nastoupit kdokoli a jakkoli může střídat (mimo vyfaulovaných hráčů za dvě nesportovní chyby).
Délka prodloužení jsou 3 minuty hrubého času. O tom, na které polovině proběhne prodloužení,
doporučuji losovat.
Pro všechny je tento způsob basketbalu nový a budeme se ho učit, stejně jako se ho budou
učit hráči, trenéři i rozhodčí. Berte to jako pilotní projekt, který se bude nějakým způsobem
vyvíjet a máte šanci jeho vývoj ovlivnit a směřovat. Budu velice rád za jakékoli Vaše podněty k
této formě basketbalu. Pokusím se je sesbírat a s dalšími oblastmi předložit komisi ČBF k
vyhodnocení a posouzení.
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