
ČBF – oblast Jižní Čechy, ev. č. ČBF 03, Máchova 108, 386 01 Strakonice 
 

Rozpis zápasů o postup na NF v minibasketbalu pro sezónu 2017/2018 

 
Všeobecná ustanovení: 
Hraje se při akceptování Pravidel minibasketbalu v celém rozsahu, viz http://www.minibasketbal.cz/pravidla-
minibasketbalu.html. U zápasů hraných ve dvojici systémem „doma – venku se v případě nerozhodného 
výsledku první utkání neprodlužuje, druhé se prodlužuje jen v případě rovnosti skóre v součtu obou zápasů. 
 
Zápasy hrané ve dvojicích mohou být po předchozí včasné dohodě klubů oznámené JčBF odehrány i v jiných 
termínech, vždy však tak, aby kvalifikace byla ukončena nejpozději 31. ledna 2018. 
Odměna rozhodčích činí 350 Kč/zápas, odměna rozhodčích u stolku (zapisovatel, časoměřič, měřič 24 vt.) je 
stanovena 75 Kč/zápas a bude klubům refundována z prostředků ČBF-Jč. 
 
Starší minižactvo (U13) 
- kvalifikace o postup na Národní finále 

- přihlášená družstva  - chlapci: Sokol Písek, Spartak Kaplice, BK Pelhřimov 
   - dívky: BK Strakonice 
- hrací systém - chlapci: jednodenní turnaj v Českých Budějovicích 6.1.2018 
   pořadatel BSK České Budějovice, ZŠ a MŠ Kubatova 1, Č. Budějovice, 37004 
   hlavní pořadatel, kontakt: Marek Kos, kos@basketcb.cz, mobil 603 290 608 
   pořad zápasů: 
   Písek - Kaplice 
   Kaplice - Pelhřimov 
   Pelhřimov - Písek 
 
- postup: vítěz turnaje chlapců a dívky BK Strakonice postupují na NF v minibasketbalu U13 

 
Mladší minižactvo (U12)   
- kvalifikace o postup na Národní finále 

- přihlášená družstva  - chlapci: Sokol Písek, BK Pelhřimov, BSK Č. Budějovice 
   - dívky: BK Strakonice 
- hrací systém - chlapci: jednodenní turnaj v Táboře 13.1.2018 
   pořadatel BK Tábor, ZŠ Helsinská v Táboře 
   hlavní pořadatel: Zdeněk Kořínek, email: korinekzd53@gmail.com 

    mobil: 725 926 008 
   pořad zápasů: 
   Č. Budějovice - Písek  
   Písek - Pelhřimov 
   Pelhřimov - Č. Budějovice  
 
- postup: vítěz turnaje chlapců a dívky BK Strakonice postupují na NF v minibasketbalu U12 

 
Nejmladší minižactvo (U11) 
- kvalifikace o postup na Národní finále 

- přihlášená družstva  - chlapci: Sokol Písek 
   - dívky: BK Strakonice 
   - mix: Tigers Č. Budějovice, BK Pelhřimov, BK Kaplice 
- hrací systém – mix:  jednodenní turnaj v Táboře 21.1.2018 
   pořadatel BK Tábor, ZŠ Helsinská v Táboře 
   hlavní pořadatel: Zdeněk Kořínek, email: korinekzd53@gmail.com 

    mobil: 725 926 008 
   pořad zápasů: 
   Č. Budějovice - Kaplice 
   Kaplice - Pelhřimov 
   Pelhřimov - Č. Budějovice  
 
- postup: chlapci Sokol Písek, dívky BK Strakonice a vítěz turnaje „mix“  získávají právo startu na NF  
v minibasketbalu U11 

 
4. prosince 2017 

 
                  Michal Pivovarský                               Josef  Opava 
 předseda STK ČBF-Jč             předseda VV ČBF-Jč 


