
 

 

3x3 dětská tour 2020 
propozice 

 
V rámci letošní 3x3 Chance tour 2020 se uskuteční také dětská tour. Veškeré informace a systém 
turnajů naleznete níže. 
   
Termíny turnajů v základní části: 13.6. Kroměříž 
     20.6. České Budějovice 
     27.6. Hradec Králové 
     6.7. Poděbrady 
     12.7. Plzeň 
     18.7. Brno 
      
Termín finálového turnaje:  25.7. Praha 
 
Kategorie:    U13 mix dívky a chlapci ročníku 2008 a ml. 
     U15 dívky dívky ročníku 2006 a ml. 
     U15 chlapci chlapci ročníku 2006 a ml. 
 
Soupiska:    Družstvo se skládá z 3 nebo 4 hráčů/hráček 
 
Startovné:    100,- za každého hráče/hráčku 
 
Systém turnaje:   - Bude stanoven podle počtu účastníků 
     - Každý tým odehraje minimálně 3 utkání 
 
Časový harmonogram turnaje: Vzorový harmonogram turnaje: 
     11:00 – 14:00  základní skupiny 
     14:00 – 14:30  individuální střelecké soutěže 
     14:30 – 17:30  zápasy play-off 
 
Pravidla:    - Hrací doba je 7 minut hrubého času 

     - Hraje se dle pravidel basketbalu 3x3 

     - Míč vel. 5 (U13 mix), vel. 6 (U15 dívky) a vel. 7 (U15 chlapci) 

     - Zápasy budou řízeni kvalifikovaným rozhodčím, ovšem bude 
přihlédnuto k věkové kategorii, především u specifického 
pravidla po obdrženém koši 

 



 

 

 
Ceny:     - Každý účastník obdrží památeční tričko zdarma 

     - Každý tým obdrží diplom 

     - První tři týmy obdrží navíc pohár, medaile a věcné ceny 

     - Věcné ceny pro vítěze individuálních soutěží 

 
Celkem se v rámci 3x3 dětské tour 2020 rozdělují ceny v hodnotě 100.000,- Kč. 
 
Individuální soutěže:   Během každého turnaje proběhnou tyto soutěže: 

- Střelba trestných hodů (pro kategorii U13) 
     - Střelba trojek (pro kategorie U15) 
 
Přihláška a účast:   - Do turnajů v základní části se družstva hlásí u Martina Šorfa 

na e-mailu: msorf@cbf.cz, nebo na čísle: 602 33 55 13.  
 

     - Každá kategorie je vypsaná pro 6 týmů. 
 

     - V případě většího zájmu o danou kategorii rozhoduje 
včasnější termín odeslání přihlášky. 

 

     - Do finálového turnaje postupují pouze vítězové turnajů 
v základní části (případně 2. tým, pokud vítěz odřekne). 

 

     - V případě malého zájmu si pořadatel vyhrazuje právo zrušit 
dílčí turnaj pro danou kategorii, případně rozšířit počet 
účastníků pro jinou kategorii. 

      
 
 
 
 
 
Kontakt: Martin Šorf 
  organizační manažer 3x3 dětské tour 2020 
  Email:  msorf@cbf.cz 
  Mobil:  602 33 55 13 
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