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1   ÚVOD  

         Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybral téma Organizace streetballového turnaje pro 

veřejnost v Plzni. Tuto problematiku řeším nejenom proto, že je mi blízká, basketbal hraji 

aktivně od 8 let, ale také proto, že vedu hodiny sportovních her se zaměřením na basketbal na 

34. základní škole v Plzni a již 5. rokem jsem hlavním trenérem družstva žáků basketbalového 

oddílu Lokomotivy Plzeň. Dalším důvodem, proč jsem se rozhodl zorganizovat streetballový 

turnaj, je možnost náboru nových nadějí. Turnaj chci pojmout právě formou náboru. Asi 

všeobecným důvodem je celková propagace basketbalu v Plzeňském kraji. Mohu říci, že 

s organizováním turnajů mám již bohaté zkušenosti, které bych velice rád předal dál osobám, 

které se na uspořádání a organizování nějakého podobného turnaje chystají třeba úplně 

poprvé. Mám za sebou organizaci již dvou ročníků Vánočního mezinárodního turnaje 

minižactva. Organizace různých basketbalových či streetballových turnajů patří do náplně 

mojí práce pro klub, kde jsem zaměstnán na poloviční úvazek jako trenér a organizační 

pracovník. 

       Byl bych rád, aby poznatky získané a syntetizované v této práci v budoucnu sloužili jako 

metodická příručka pro budoucí organizátory streetballových turnajů.  

 

2   CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1   CÍLE PRÁCE 

       Hlavním cílem práce je uspořádat a zorganizovat streetballový turnaj pro veřejnost a 

tím propagovat basketbal v Plzeňském kraji. Dále je mým cílem v této práci pro úplné 

,,laiky´´ seznámení s pojmem streetball, jakožto novým prvkem v oblasti netradičních sportů. 

V první polovině této práce Vás obeznámím s obecnou charakteristikou, zmíním důležité 

momenty historie, rozdíly ve vývoji na různých světových kontinentech, pravidla a jejich 

modifikace, popularitu tohoto sportu a situaci streetballu v České republice. 

       Společnými úkoly a cíly této práce je nastínit a popsat dosavadní poznatky, jejich logické 

a přehledné uspořádání a tedy vytvoření jakéhosi ,,manuálu´´ organizace samotného 

streetballového turnaje pro veřejnost, seřazeného chronologicky od nejdůležitějších k méně 

důležitým povinnostem a náležitostem hlavního organizátora.  
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       Záměrem samotného uspořádání turnaje je propagace basketbalu nejen u dětí a mládeže, 

ale také u dospělých v celém Plzeňském kraji. Vytvořit tradiční turnaj, který se bude konat 

každým rokem ve stejném termínu, i to je dílčím cílem tohoto turnaje. Dalším úmyslem je 

prezentovat a propagovat klub BK Lokomotiva Plzeň, který se na organizaci turnaje též podílí 

a mojí snahou bylo spojit tento turnaj také s basketbalovým náborem dětí. Hledání nových 

basketbalových talentů prostřednictvím streetballového turnaje je také účelem tohoto turnaje. 

 

2.2   ÚKOLY PRÁCE 

 Zaměření a rozsah akce 

 Výběr termínu konání akce 

 Výběr místa konání 

 Finanční zajištění akce 

 Vytvoření propozic turnaje 

 Technické a materiální zabezpečení akce 

 

       Prioritně si musí hlavní organizátor uvědomit zaměření a rozsah akce, tedy z jakého 

důvodu chce turnaj organizovat, jakým způsobem chce turnaj uspořádat, pro jaké věkové 

kategorie a v jak velkém rozsahu. Důležité je také vytvoření rozpočtu turnaje. Kolik zhruba 

předpokládáme výdaje a příjmy. Zaměření a rozsah mého turnaje (viz kapitola 4.1). 

       Prvotním úkolem je pečlivý výběr vyhovujícího termínu pro konání akce. V tomto směru 

jsem dbal na to, jestli se již v tomto termínu nekoná jiný streetballový turnaj. Dále jsem se 

snažil vybrat termín, v kterém se již nehrají oblastní či republikové soutěže v basketbalu 

mládeže a dospělých. Aby byla účast v mládežnických kategoriích vyšší, tak jsem turnaj 

naplánoval ještě před skončením školního roku, kdy je velká pravděpodobnost, že děti v okolí 

Plzně s rodiči ještě zůstávají a neodjíždí na rodinné dovolené a podobně. Nakonec se zdál být 

ideálním termínem sobota 23.6.2012. 

       Dalším neméně důležitým úkolem bylo zajištění místa, respektive basketbalových hřišť, 

kde se turnaj uskuteční viz. kapitola 4.3. Opět jsem musel brát v potaz, aby bylo místo 

vyhovující z hlediska kapacity a materiálních podmínek turnaje.  

       Velice těžkým a nadmíru podstatným úkolem je finanční zajištění akce, tedy zajištění 

sponzorů pro turnaj. Bez sponzorů by se turnaj větších rozměrů velmi těžce realizoval. 



 3 

Sponzoring nemusí znamenat jen finanční podporu turnaje, ale může to být i materiální 

podpora, např. darování hodnotných cen, medailí či pohárů pro vítěze. První variantou je 

zajištění finančních dotací na turnaj od České basketbalové federace, města, kraje, různých 

nadací a podobných organizací. Od těchto subjektů se žádá ve většině případů oficiální 

žádostí a to většinou u každé organizace či subjektu v odlišné formě. Druhou možností je 

žádat o sponzorský dar. O ten můžeme požádat ve skutečnosti kohokoliv. Mně v tomto 

případě pomohla oficiální žádost, kterou jsem vytvořil ve spolupráci s vedením klubu a 

rozeslal ji, nebo osobně předal mezi známé či rodiče našich basketbalových svěřenců. Tedy 

vytvoření žádosti o sponzoring by měl být první úkol, než začneme oslovovat potencionální 

sponzory. Povedlo se mi úspěšně oslovit a zajistit mnoho sponzorů. Společnost AND1 se stala 

hlavním partnerem akce. Zajistila především ocenění umístěných družstev na turnaji a také 

ocenění individuálních dovednostních soutěží. Dalšími firmami, které podpořily turnaj ve 

formě zajištění pohárů a medailí pro vítěze se stali ,,MyVocabulary´´ a ,,Garance´´. Dále bylo 

potřeba sehnat finance od sponzorů na ostatní náklady turnaje, čímž jsou: rozhodčí, pomocní 

rozhodčí, moderátor, poháry, medaile, diplomy, hodnotné ceny apod. Opět jsem byl v tomto 

směru poměrně úspěšný a podařilo se mi získat finanční dary v celkové hodnotně 31.000,-Kč. 

       Vytvoření propozic turnaje byl další úkol. Tedy především vytvořit upoutávací plakát 

turnaje, na kterém budou ty nejpodstatnější informace jako název turnaje, termín, místo 

konání, kategorie, způsob přihlášení, odkaz na internetové stránky turnaje. Dále je potřeba 

z oblasti propozic vytvořit, resp. vymyslet pravidla turnaje, herní systém, startovné, vzorové 

přihlášky, doprovodný program a časový harmonogram akce. Pak tento plakát zveřejnit na 

basketbalových tělocvičnách, venkovních streetballových hřištích a veřejných prostranstvích 

v Plzeňském kraji, tedy obecně na místech, kde víme, že se pohybují a vyskytují větší kvanta 

lidí ze sféry basketbalových nadšenců. V dnešní době je dobré mít plakát i v elektronické 

podobě pro možnost zveřejnění na sociálních sítích, basketbalových serverech, ale i  

v regionálních novinách. 

       Podstatné je vyřešit materiální a technické zabezpečení akce. Pro diváky i účastníky musí 

být zajištěné nějaké základní občerstvení v bezprostřední blízkosti místa konání. Přítomen by 

měl být na turnaji v případě úrazu účastníků odborný zdravotník, nebo by měla být k dispozici 

lékárnička. Technické zabezpečení turnaje je především o zajištění rozhodčích, zapisovatelů, 

časoměřičů a brigádníků, kteří pomohou s přípravou před zahájením turnaje, ale i s úklidem 

po skončení. Materiálním zabezpečením mám na mysli samozřejmě basketbalové koše, 

basketbalové koše pro kategorie minižactva, basketbalové míče správných velikostí pro 

příslušné kategorie, lavičky pro střídající hráče obou družstev, stolek a židli pro zapisovatele, 
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stopky, píšťalku, nástěnku či vhodné místo ke zveřejnění rozlosování, popřípadě výsledků, 

skóre počítadel. Z technického zabezpečení akce počítám také zvukovou aparaturu, která je 

v případě organizování turnaje pro více družstev, více kategorií a více účastníků nezbytná. 

Využít bychom ji měli v průběhu turnaje k hlášení informací pro účastníky a diváky turnaje, 

např. která družstva se mají připravit k utkání a na jakém kurtu, samozřejmě k závěrečnému 

vyhlášení výsledků. Jednoduše by měla posloužit, aby turnaj proběhl hladce podle plánů a bez 

problémů. Využít ji ale můžeme i k reprodukci nějaké vhodné hudby a k uvolnění atmosféry 

turnaje. Například mezi jednotlivými zápasy, nebo i v průběhu zápasů. 

 

3   STREETBALL 

3.1 HISTORIE STREETBALLU 

       Streetball vznikl stejně jako basketbal, již v roce 1891 v USA a později se rozšířil do 

celého světa. 

       Streetball, nebo-li pouliční basketbal, začali v USA  hrát kluci z ulice. Hráli ho převážně 

kluci černé pleti, kteří buď nemohli chodit do basketbalového týmu, nebo o to neměli zájem, 

protože být v týmu znamená povinnosti a dodržování stanovených pravidel. Přesně daná 

pravidla, to je hlavní rozdíl mezi basketbalem  a „streetem“.  Mýlí se ten, kdo si myslí, že 

hlavní rozdíl mezi těmito dvěma sporty je, že streetball se hraje jen na jeden koš, a že se hraje 

3 na 3. To, co dělá streetball jiným, je především svoboda. Nejsou předepsané pravidelné 

tréninky, hráč se nemusí učit to, co nechce a to, co ho nebaví.  

       Svoboda - to je ten hlavní důvod, proč  se streetball ujal ve čtvrtích New Yorku, jako je 

Brooklyn, Bronx nebo Harlem. Jde v něm více o individuální dovednosti hráče než při 

basketbalu. Spousta streetballistů jsou například dobří při hře 1 na 1, ale pro klasický 

basketbal, kde se hraje 5 proti 5 jsou nepoužitelní. A to proto, že tito hráči nemají 

basketbalové myšlení, které u streetballu téměř nepotřebují. 

3.2   CHARAKTERISTIKA STREETBALLU 

Jakákoliv sportovní hra je vlastně soutěživá činnost dvou soupeřících družstev a 

jednotlivců, kteří se snaží prokázat převahu nad soupeřem lepším ovládáním společného 

předmětu a získáním většího počtu bodů, branek apod. Toto se děje za neustále se měnících 

podmínek herní situace, na které musí hráči okamžitě reagovat. Vnější podmínky hry mají být 
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pokud možno vždy stejné, shodnost vnitřních podmínek zajišťují pravidla a nestranné 

rozhodování. Sportovním měřítkem hry je pak vždy konečný výsledek. Nezbytnou 

podmínkou každé sportovní hry jsou pravidla – mezinárodně, nebo alespoň vnitrostátně platná 

pravidla, která schvaluje mezinárodní nebo národní federace příslušného sportu. 

Streetball je hra, která beze zbytku splňuje první část definice sportovní hry. Vnější 

podmínky jsou u všech turnajů stejné. Problém nastává u druhé podmínky. Turnaje se 

pořádají často pod záštitami velkých sportovních firem, a protože pravidla streetbalu nejsou 

pro pořadatele závazná, upravují si je tak, aby turnaje byly pro účastníky přitažlivé. Tím, že 

ve streetballu existuje volnost v pravidlech hry, řadí se zatím mezi polosportovní hry. 

Tato hra patří do skupiny her brankových. Hry jsou typické tím, že hráči soupeřících 

družstev jsou navzájem v přímém kontaktu, mohou si překážet a v rámci pravidel si odebírat 

společný předmět. Střídání držení předmětu je nepravidelné. Body se získávají vhozením, 

vstřelením společného předmětu do „branky“, pravidly vymezeného prostoru.  

Společným předmětem u streetballu je míč, který musí splňovat určité požadavky: 

obvod   75-78 c 

hmotnost  600 – 650 g 

materiál  guma, kůže, syntetická kůže 

barva   různá. 

Streetball je hra týmová. Turnaje jsou vypisovány pro družstva většinou 3 + 1. Tři 

hráči hrají na hřišti a jeden je na střídačce. Může být pořádán pro jakékoliv kategorie. 

Nejčastěji jsou to mužské a ženské kategorie. Ale může se hrát i v kategoriích 

dorosteneckých, žákovských, či minižákovských. Právě u posledních zmíněných kategorií 

jsou streetbalové turnaje pořádány. Dokonce v kategorii nejmladšího minižactva se kromě 

basketbalu 5 na 5  v některých českých a moravských oblastech začala, nebo začne hrát 

oficiální soutěž ve streetballu, respektive v basketbalu 3 na 3 na jeden koš. Důvodů, proč 

popularita streetballu stoupá i u minižákovských kategoriích je mnoho. Pro basketbalové 

kategorie minižáků je streetball vynikající průpravnou hrou. Jejím účelem je efektivnější 

zdokonalování individuálních herních činností jednotlivce (obranných i útočných), než při hře 

5 na 5 na oba koše. Děti se častěji dostanou do kontaktu s míčem, častěji se dostávají k situaci 

uvolnění hráče bez míče a s míčem, k přihrávkám, ke střelbě na koš. Při obranné činnosti se 

zase častěji dostávají do situací bránění hráče s míčem i bez míče, k doskakování. Obecně je 
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jejich zapojení do hry výraznější a účelnější, než je tomu při klasickém basketbalu. Jedinou 

nevýhodou streetballu u minižactva je vyřazení možnosti zahájení a provedení rychlého 

protiútoku. 

 

3.3   PRAVIDLA STREETBALLU 

Streetball je modifikací známé a velmi populární míčové hry basketbal. Popularita 

streetballu velice rychle roste. A to z mnoha důvodů: není zde potřeba dvou košů a tolik 

hráčů, nejsou přesně daná pravidla (i když vycházejí z nějaké základní koncepce), je rychlejší 

a mnohem zajímavější, protože hra má větší spád a stále se něco děje.  

Pravidla hry jsou individuální. Při streetballovém turnaji mohou vypadat např. takto: 

 Hřiště  

 Hraje se na hřišti velikosti poloviny basketbalového hřiště s jedním (1) košem. 

 Hřiště odpovídá ploše basketbalového hřiště, včetně vymezeného území. Na ploše je 

čára trestného hodu (5,80 m), dvoubodová čára (6,75 m) a půlkruh proti prorážení pod 

košem. 

Družstva  

 Každé družstvo se skládá ze čtyř (4) hráčů. Tři (3) hráči na hřišti a jeden (1) střídající. 

Rozhodčí  

 Rozhodčími utkání jsou jeden (1) rozhodčí na hřišti a dva (2) rozhodčí u stolku - 

zapisovatel a časoměřič. 

Poznámka: Pořadatel může delegovat dva (2) rozhodčí na hřišti. 

Začátek utkání  

 Obě družstva se před zahájením utkání rozcvičují společně. 

 Losování mincí určí, které družstvo má výhodu výběru. Družstvo si může vybrat první 

držení míče na začátku utkání, nebo na začátku případného prodloužení. 

 Utkání musí začít se třemi (3) hráči na hřišti. 

Body  

 Koš dosažený z pole uvnitř oblouku (6,75 m), se počítá za (1) bod. 

 Koš dosažený z pole vně oblouku (6,75 m), se počítá za (2) body. 

 Koš dosažený z úspěšného trestného hodu, se počítá za (1) bod. 

Hrací doba / Vítěz utkání  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Basketball
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 Základní hrací doba je následující: 

Jedno (1) hrací období deset (10) minut. Hodiny hry budou zastaveny, když je míč 

mrtvý a během provádění trestných hodů. Hodiny hry budou spuštěny po dokončení 

změny útočícího družstva (jakmile má útočící družstvo míč v držení). 

 Nicméně první družstvo, které dosáhne 21 bodů, nebo více, vyhrává utkání, pokud se 

to stane ještě před koncem základní hrací doby. Toto pravidlo platí jen pro základní 

hrací dobu (neplatí pro případné prodloužení). 

 Pokud není utkání rozhodnuto na konci základní hrací doby, hraje se prodloužení. 

Přestávka před prodloužením je jedna (1) minuta. Družstvo, které první dosáhne 

v prodloužení dvou (2) bodů, vyhrává utkání. 

 Družstvo prohrává utkání zrušením, když není připraveno ke hře ve stanoveném čase 

zahájení utkání, nemá připravené tři (3) hráče na hřišti. 

Poznámka: Pokud nejsou k dispozici hodiny hry na měření čistého času, stanoví hrubou hrací 

dobu pořadatel. 

Chyby / Trestné hody  

 Družstvo je v situaci trestu za chyby, dopustí-li se sedmi (7) chyb. 

 Limit osobních faulů není. 

 Za chybu na hráče při hodu na koš z pole uvnitř oblouku (6,75 m), bude házejícímu 

hráči přiznán jeden (1) trestný hod. 

 Za chybu na hráče při hodu na koš z pole vně oblouku (6,75 m), budou házejícímu 

hráči přiznány dva (2) trestné hody. 

 Za chybu na hráče při úspěšném hodu na koš, bude házejícímu hráči přiznán jeden (1) 

trestný hod. 

 Za chybu na hráče, který neháže na koš, ale když je družstvo v situaci trestu za chyby, 

bude faulovanému hráči přiznán jeden (1) trestný hod. 

Zdržování  

 Zdržování, nebo málo aktivní hra na koš, je přestupek. 

 Pokud se měří čas hodinami pro střelbu, musí družstvo vystřelit do dvanácti (12) 

vteřin. Hodiny pro střelbu budou spuštěny, jakmile je míč v držení hráče útočícího 

družstva (po výměně míče s obráncem nebo po úspěšné střelbě na koš z pole). 

Poznámka: Pokud není hřiště vybaveno hodinami pro střelbu (měření 12 vteřin) a družstvo se 

nesnaží aktivně vystřelit na koš, varuje jej rozhodčí počítáním posledních pěti (5) vteřin. 

Jak se hraje s míčem  

 Po každém koši ze hry nebo po posledním úspěšném trestném hodu:  

Hráč družstva, které obdrželo koš, bude po koši pokračovat plynule driblinkem nebo 

přihrávkou z místa pod košem (ne ze zámezí za koncovou čarou) za oblouk (6,75 m).  

V tuto chvíli bránící družstvo není oprávněno hrát míčem v půlkruhu proti prorážení 

pod košem. 

 Po každé neúspěšné střelbě z pole nebo po posledním neúspěšném trestném hodu:  

Pokud míč doskočí útočící družstvo, může se znovu pokusit o dosažení koše, bez 

návratu za oblouk (6,75 m).  
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Pokud doskočí míč bránící družstvo, musí vrátit míč driblinkem nebo přihrávkou za 

oblouk (6,75 m). 

 Po změně držení míče:  

Pokud dojde ke změně držení míče u družstva uvnitř území ohraničeného obloukem 

(6,75 m), musí být míč vyvezen driblinkem nebo přihrávkou za oblouk (6,75 m). 

 Změna držení míče družstvem po situacích, kdy je míč mrtvý (po přestupku nebo 

osobní chybě), začíná výměnou míče mezi bránícím a útočícím družstvem vně za 

vrcholem oblouku (6,75 m). 

 Hráč je považován za hráče za obloukem, když žádná jeho noha není uvnitř, ani se 

nedotýká oblouku. 

 V případě situace rozskoku, je míč přiznán bránícímu družstvu. 

Střídání  

 Střídání je povoleno kterémukoliv družstvu, když je míč mrtvý. 

Oddechové časy  

 Každé družstvo má nárok na jeden (1) oddechový čas v délce třiceti (30) vteřin. Hráč 

může zažádat o oddechový čas, když je míč mrtvý. 

Poznámka: Pokud není hřiště vybaveno hodinami, čas stále běží, kromě poslední minuty, kdy 

se hraje čistý čas. 

3.4   STREETBALLOVÉ TURNAJE V ZAHRANIČÍ 

Mezi nejvýznamnější pořadatele steetballových turnajů v zahraničí patří společnost 

AND 1. Mimochodem právě společnost, která se stala i naším hlavním partnerem turnaje. 

Tato firma kotvící v USA se specializuje na prodej basketbalového sortimentu. 

V současné době se podílí na největším rozvoji streetballu po celém světě. USA má 

dokonce svůj tým, který putuje po celém světě a hraje různá utkání a to nejen proti 

streetballistům, ale například před několika lety odehráli i zápas proti hráčům z nejlepší ligy 

na světě z NBA. Tento tým je složen především z pouličních hráčů, kteří nedostali příležitost 

hrát v NBA ,nebo v Evropě. Mají rádi volnost, kterou jim streetball rozhodně nebere. A 

přitom jsou profesionálové stejně jako hráči NBA. Streetball propagují také z videonahrávek 

AND 1 mixtape, kde je k vidění spousta streetballových kousků, na které je radost pohledět.   

V minulých letech byly turnaje pořádány především velkými sportovními firmami 

jako je NIKE, Reebok, ADIDAS, ale postupem času dochází ke změně a do popředí pořádání 

turnajů vstupují jiné společnosti. Například společnost T-Mobile, telefonní operátor, který 

pořádá turnaje především v sousedním Německu. Tyto turnaje, pořádané T-Mobile, jsou 

velice dobře dotovány a tak se hraje o hodnotné ceny a vysoké peněžní prémie. A jednou 
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odlišností od klasických streetballových turnajů je, že se zde hraje turnaj 3 na 3 tak i turnaj 5 

na 5. 

3.5   STREETBALLOVÉ TURNAJE V ČR 

Na jaře a v létě se v Čechách i na Moravě pořádá spousta streetballových turnajů. 

V poslední době patří mezi nejpopulárnější a je jich každým rokem více a více. 

Nová basketbalová disciplína, která se netají svými olympijskými ambicemi, si 

nachází cestu i do srdcí českých basketbalových nadšenců. Právě loňská sezóna (2011 – 2012) 

byla tou první, kdy se celosvětově premiérově pořádaly dlouhodobé soutěže v basketbalu 3x3. 

 A protože cíle této disciplíny jsou opravdu nemalé, pracuje tvrdě na svém rozvoji i v ČR. 

Turnajů se v ČR koná každý rok opravdu mnoho. Úroveň jednotlivých turnajů je 

samozřejmě rozdílná. Nejvyšší úroveň bývá na turnajích, které jsou organizovány ČBF nebo 

Českou streetballovou federací (níže). Těchto turnajů se většinou účastní hráči a hráčky z 

nejvyšší basketbalové soutěže. Ostatních turnajů, které nejsou organizovány federacemi, je 

také velmi mnoho. Tyto turnaje většinou organizují samotné basketbalové kluby. Úroveň 

v dospělých složkách na těchto turnajích není mnohdy tak vysoká, jelikož se jich účastní i 

amatéři a neregistrovaní hráči, ale jsou často zaměřené především pro mládežnické kategorie, 

což je pro rozvoj individuálních herních činností jednotlivce fantastické. 

 

ČBF 3x3 tour 

Termínová listina ČBF 3x3 - Tour 2013 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2013 Brno Náměstí Svobody 

08.06.2013 Ostrava-Poruba Hlavní třída 

15.06.2013 České Budějovice NC Géčko 

22.06.2013 Ústí nad Labem Větruše 

05.07.2013 Praha O2 arena 

Finále 
  

06.07.2013 Praha 
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STREETBALL-MANIA 2008 

       Česká streetballová federace jako tradiční organizátor streetballových akcí v České 

republice přináší každoročně širokou paletu streetballových akcí po celé České republice, 

která dostala oficiální název - STREETBALL-MANIA.  

Český streetballový pohár 2013 

Turnaje pořádané v rámci tohoto poháru jsou velice oblíbené a také jsou zároveň 

nejlépe obsazené. V každém družstvu, které se skládá ze 3 hráčů plus 1 na střídání, může hrát 

jeden hráč z naší nejvyšší basketbalové soutěže (Mattoni NBL), což většina týmů ráda 

využívá. 

Turnaje v roce 2013 se konají v těchto městech: 

Děčín – 18.5.2013 

Praha OC Letňany – 15.6.2013 

Finále Praha OC Letňany – 16.6.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

4   REALIZACE STREETBALLOVÉHO TURNAJE PRO 

VEŘEJNOST V PLZNI  

4.1 ZAMĚŘENÍ AKCE 

       Od prvního dne, kdy mi napadla myšlenka vytvořit a zorganizovat streetballový turnaj 

v Plzni na Lokomotivě, byl pro mne záměr této akce nadmíru jasný. Chtěl jsem uspořádat 

velice kvalitní 1. ročník streetballového turnaje. Turnaj především po organizační stránce 

dokonale zvládnout a tím docílit, že se sem budou účastníci 1. ročníku každým rokem vracet. 

Tedy pokusit se udělat z této akce turnaj tradiční, který se bude konat každý rokem 

v podobném termínu na stejném místě. Nutností bylo turnaj, jak jsem již zmínil, velice 

kvalitně zorganizovat. 

       Turnaj jsem se pokusil zaměřit pro mládež, ale i dospělé, a to z důvodu, aby nejen pro 

účastníka, ale i diváka byl turnaj pestrý a zajímavý. Akci jsem zaměřil a spojil s náborem, 

tedy hledáním basketbalových talentů. Snažil jsem se tímto turnajem propagovat nejen náš 

klub (BK Lokomotiva Plzeň), ale také obecně basketbal v Plzeňském kraji. Zaměření turnaje 

je tedy na širokou basketbalovou veřejnost z celé ČR a tím postupně zviditelnit tento turnaj, 

klub podílející se na organizaci a celkově basketbal v Plzni. 
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4.2   PROPOZICE TURNAJE 

 

 

PROPOZICE 

1.ročníku streetballového turnaje trojic … aneb loučení s 

basketbalovou sezónou 2011/2012 

1 AND1 STREETBALL 

CHALLENGE PLZEŇ 2012 
 

Termín konání: Sobota 23.6.2012 

Místo konání: Sportovní areál TJ Lokomotiva Plzeň - venkovní hřiště, Úslavská 75, Plzeň – Slovany 

Prezentace účastníků: V sobotu 23.6.2012 od 8:30 - 9:00 v areálu konání turnaje. 

Začátek: v 9:30  Předpokládaný konec cca v 19:00 

Startovné: Kategorie Mini - 200,- Kč na osobu 

                   Ostatní kategorie - 250,- Kč na osobu 

Startovné se platí na místě v době prezence. Doklad o zaplacení startovného bude vydán. 

V ceně startovného je zahrnuto tričko s logem turnaje! 

Hlavním partnerem akce je AND1. Na místě konání stánek AND1 s akčními cenami obuvi a 

oblečení! 

Turnajem bude provázet moderátor.  

Tváří turnaje je opora týmu Mattoni NBL BK Loko Interconex Plzeň, plzeňský odchovanec - Ladislav 

Pecka. 

Občerstvení pro účastníky i diváky zajištěno na místě nebo na beach kurtech v blízkosti venk.hřišť. 

K dispozici šatny a sprchy pro účastníky. Možnost zajištění ubytování. 

Zajištěn doprovodný program pro nejmenší – soutěže o drobné ceny. 
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Po skončení turnaje a vyhlášení výsledků - diskotéka pro děti přímo na hřištích. 

Od 20:00 AFTER PARTY pro dospělé účastníky turnaje v Café Dominik – Dominikánská 3. 

Přihlášky: Vzorový formulář (viz níže) vyplněný zaslat nejpozději do 18.6.2012 

na streetplzen@email.cz 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

Účastníci: tříčlenná družstva + max. 1 náhradník (není povinný) 

Finanční zabezpečení: Družstvům není hrazeno jízdné, ubytování ani stravování. Družstva se účastní 

turnaje na vlastní náklady. 

Podmínka účasti: V družstvech mohou startovat pouze hráči příslušné kategorie. Hráč mladší 

kategorie může startovat v kategorii starší. Hráč starší kategorie nemůže startovat v kategorii mladší. 

V družstvu mohou být maximálně  4 hráči. Účastníci turnaje nejsou pojištěni proti úrazům ani 

krádežím a ztrátám. Každý startuje na vlastní odpovědnost. Pokud nebudou mít všichni hráči družstva 

zaplacené startovné, nebudou moci nastoupit k zápasu!!! 

Materiální zabezpečení: Každé družstvo musí mít jednotné dresy. 

Rozhodčí: Každé utkání bude řídit vždy jeden rozhodčí dle rozpisu zápasů. 

Pravidla: Soutěž se hraje podle pravidel pro turnaj uvedených na webových stránkách turnaje: 

www.tjloko-plzen.cz/basketbal sekce STREETBALL - PRAVIDLA. Pořadatel si vyhrazuje právo některá 

pravidla upravit s ohledem na zajištění hladkého průběhu turnaje. Družstva budou na případné 

změny upozorněni moderátorem. 

Herní systém: V každé kategorii budou družstva rozlosována do 1 až 3-členných skupin (podle počtu 

přihlášených družstev). Ve skupinách se hraje systémem každý s každým. Počet postupujících ze 

základních skupin bude určen podle počtu skupin a účastníků. Systém nadstavbové části bude také 

upřesněn. Rozlosování spolu se systémem a programem turnaje bude zasláno kapitánovi družstva. 

Ceny: První družstvo z každé kategorii obdrží vítězný pohár. První tři družstva v kategorii Mini obdrží 

medaile. První tři družstva v každé kategorii obdrží věcné ceny a diplom. Současně budou vyhlášeny 

individuální ceny: Nejužitečnější hráč každé kategorie, All star tým(tři nejlepší hráči) v každé kategorii 

a fairplay hráč. Dále budou oceněni vítězové individuálních soutěží hodnotnými cenami od AND1. 

 

 

 

 

 

 

mailto:streetplzen@email.cz
http://www.tjloko-plzen.cz/basketbal
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KATEGORIE 

 
*pozn.: Kategorie se ročníkově vztahujou ještě k sezóně 2011/2012. 

 

 

Dovednostní soutěže 
 

Každý účastník se může přihlásit do max. jedné z uvedených dovednostních 

soutěží. Každá soutěž je vymezena pro určité kategorie. Přihlášky do 

dov.soutěží na vzorovém formuláři (viz níže) společně s přihláškou družstva. 

Soutěžit se bude o ceny hlavního partnera akce AND1. 

Kategorie Ročník 

narození 

Koš Vel.míče Max. počet přihlášených 

družstev 

Mini hoši, dívky (i MIX) - U11 2001 a mladší 260 cm č.5 6 

Mini hoši, dívky ( i MIX) - U13, 

U12 

2000 a 1999 305 cm č.5 9 

Žáci - U 14, U 15 1998 a 1997 305 cm č.7 9 

Žačky - U14, U15 1998 a 1997 305 cm č.6 9 

Kadeti - U 17 1996 a 1995 305 cm č.7 9 

Kadetky - U 17 1996 a 1995 305 cm č.6 9 

Ženy  - Open 1994 a starší 305 cm č.6 9 

Muži ( i MIX) -  Veteráni 35 let a více 305 cm č.7 6 

Muži  - Open 1994 a starší 305 cm č.7 12 

Soutěž Pro kategorii 

Smečování 

 

Muži 

Střelba trojek 

 

Muži,  Ženy, U 17 Kadeti, U17 Kadetky 

Střelba trestných hodů 

 

Žáci a žačky U14, U15 

Dvojtakty 

 

Mini  U11, U12, U13 

Střelba z půlky hřiště 

 

Všechny kategorie 
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Závazná přihláška 

 

Název družstva:  

 

Kategorie:  

 

*Ubytování: počet osob 

                       

  ze dne: ………………… na den:……………………. 

 

*Důležitá upozornění: 

   - Kapitánem, je osoba, která zastupuje družstvo. Např. rozpis zápasů + program turnaje je zaslán jen kapitánovi! 

  - U velikosti trika zadejte jednu z uvedených velikostí: S, M, L, XL, XXL. 

  - U individuálních soutěží zadejte název jedné ind. soutěže např.,,střelba trojek´´, avšak pozor zda je soutěž právě určená  

pro vaší kategorii viz odstavec ind.soutěže! 

  - Pokud nechcete ubytování nevyplňovat! 

 

!!! Vyplněnou přihlášku nutno poslat nejpozději do 18.6.2012 na streetplzen@email.cz!!! 

Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel! 

Pořadatel nejpozději do 21.6. 2012 potvrdí kapitánovi družstva na uvedený 

email účast + zašle společně rozlosování turnaje. 

 

 

                         

X Jméno a příjmení Email Velikost trika* Dovednostní soutěž* 

Hráč č.1 (kapitán)*     

Hráč č.2     

Hráč č.3     

Hráč č.4 

(nepovinný) 

    

mailto:streetplzen@email.cz
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4.3   MÍSTO KONÁNÍ TURNAJE 

       Právě jedním z hlavních důvodů, proč jsem se do samotné realizace turnaje pustil, bylo 

ideální místo konání respektive sportovní areál TJ Lokomotiva Plzeň na Slovanech. Tento 

areál disponuje naprosto ideálními a vyhovujícími podmínkami pro konání turnajů takového 

formátu. Když budu mluvit konkrétně o venkovních hřištích, kde se turnaj konal, tak jsou to 3 

hřiště s tartanovým povrchem, pro basketbal 4 hřiště (8 basketbalových košů) tzn. pro 

streetball možnost využití 8 hracích kurtů. V bezprostřední blízkosti hřišť se nachází šatny se 

sprchy, WC, popřípadě občerstvení v beach areálu, který je rovněž hned vedle venkovních 

hřišť. Navíc je na venkovních hřištích zařízeno elektrické připojení a osvětlení. Za jeden 

z hlavních důvodů, že se turnaj vydařil, rozhodně považuji právě místo konání, které je velice 

rozmanité a ideální pro konání těchto akcí. 

 

4.4   TERMÍN KONÁNÍ TURNAJE 

       Výběr termínu pro konání 1.ročníku streetballového turnaje byl od první myšlenky, 

zrealizovat turnaj, vcelku jasný. 

       Je jasné, že na streetballový turnaj, konající se v průběhu basketbalové sezóny (září až 

květen) by nikdo nepřijel. Většinou se proto ideálním měsícem pro streetball stává měsíc 

červen. Jednak v tomto měsíci sezóna již neprobíhá na úrovni oblastní, ale i republikové. 

Výjimkou jsou kvalifikace o žákovské ligy, které jsou na začátku června. Také ještě nejsou 

prázdniny, což se předpokládá, že by rodiny s dětmi neměli odjíždět na dovolené apod. 

Naopak po skončení náročné sezóny je streetball dobrým odreagováním pro mladé i dospělé 

basketbalisty. Samozřejmě, aby byla účast co nejvyšší, tak je vhodné turnaj uspořádat jedině o 

víkendu. Pokud jsem chtěl turnaj udělat tradičním, tedy aby se konal opakovaně každým 

rokem a dostal se do podvědomí basketbalové ,,společnosti´´, tak je nutné, aby se konal vždy 

ve stejném nebo maximálně podobném termínu. Dále jsem musel samozřejmě zjistit, zda se 

ve stejném termínu nekoná jiný streetballový turnaj podobných rozměrů v západočeské 

oblasti. Pro konání 1. ročníku streetballového turnaje se nakonec zdál být ideálním termínem 

sobota 23. června 2012.   



 17 

       Doufám, že se mi podaří udržet, nebo naopak ještě zvyšovat úroveň turnaje každým 

rokem a docílím tím, že se budou jednou na termín mého turnaje muset ohlížet budoucí 

organizátoři podobných akcí, tak jako já nyní. 

 

4.5   PROPAGACE TURNAJE 

       Propagace turnaje je velice důležitá, obzvlášť pro 1. ročník. Zařadil bych ji někam do 

úplných začátků příprav. 

       Já osobně jsem s propagací začal přibližně 3 měsíce před konáním akce. Je potřeba si 

ujasnit, jakým způsobem chci turnaj propagovat a co vše je pro to zapotřebí udělat. Určitě 

,,hraje´´ v propagaci turnaje velmi důležitou roli rozpočet celé akce. Podstatné je také pokusit 

se sehnat mediálního partnera akce, který se postará o to, aby byl turnaj pro nás organizátory 

neustále bezplatně a efektivně propagován. Pro mě z důvodu známostí ve vedení byl jasnou 

volbou Plzeňský Deník, který jsem oslovil s žádostí o mediální podporu akce. Všechna 

jednání proběhla úspěšně a tak se zhruba 3 dni před a těsně po konání akce objevilo 

v Plzeňském Deníku několik objemných článků (viz příloha). Kromě toho se mi podařilo 

oslovit opět dalšího známého, mimochodem mého moderátora na turnaji pana Pavla Pompa, 

který v tu dobu pracoval pro regionální noviny a to pro Mladou frontu Dnes, týdeník 

,,Plzeňák´´  a také pro Plzeňský rozhlas. Takže nejen, že vyšel článek s informacemi o akci 

v dalších regionálních novinách, ale též proběhla několikrát opakovaně i zmínka v Plzeňském 

rozhlase, kde byl zveřejněný rozhovor semnou, jakožto hlavním organizátorem akce. 

Dokonce byl 1. ročník streetballového turnaje zveřejněn v krátké reportáži na regionální 

televizní stanici ZAK. Sice byla tato reportáž odvysílána asi týden po konání turnaje, ale 

přesto si myslím, že je to vynikající propagace akce do dalších let. 

       Dalším důležitým úkolem bylo vytvoření plakátu s podstatnými informacemi k turnaji 

pro potencionální účastníky (viz příloha). Na plakátu je potřeba zmínit název turnaje, termín 

akce, hrací kategorie, sponzory, popřípadě způsob přihlášení na turnaj atd. V našem případě to 

byl odkaz na internetové stránky našeho klubu, kde byly zveřejněny právě veškeré informace 

a propozice k přihlášení apod. Plakáty jsme pak zveřejnili na veřejných prostranstvích, 

basketbalových halách a tělocvičnách v Plzeňském kraji, tedy na místech, kde se očekává 

vysoký výskyt lidí se vztahem k basketbalu. 
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       Jak jsem již zmínil, turnaj byl také zveřejněn na našich internetových stránkách klubu.  

Bylo na nich uveřejněno několik článků, a dokonce jsme zde vytvořili speciální sekci určenou 

streetballu, kde byly a jsou opravdu veškeré informace pro diváky a účastníky akce. Odkaz na 

internetové stránky turnaje jsou: http://www.basketbal.tjloko-

plzen.cz/index.php?page=streetball.  

       Další možností propagace jsou sociální sítě. Mluvit budu především o sociální síti 

facebook, kde jsme také turnaj pravidelně zveřejňovali. 

       V poslední řadě bych měl k tématu propagace zmínit Českou basketbalovou federaci 

(www.čbf.cz) a Minibasketbalovou ederaci (MINIBASKETBAL.CZ), na jejichž 

internetových stránkách byl turnaj také zveřejněn. 

       Jako propagaci ještě mohu počítat rozeslání plakátu a propozic turnaje prostřednictvím 

emailových zpráv mezi všechny trenéry a organizační pracovníky basketbalových klubů 

v České republice. 

       Propagace turnaje, či akce je opravdu velice důležitá a není správné ji podceňovat. 

Především u turnajů s nízkým rozpočtem, protože i bez peněz jde turnaj kvalitně propagovat. 

 

4.6   FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ AKCE 

       Míra finančního zajištění akce ve skutečnosti rozhoduje o rozměrech či rozsahu akce. 

Moji výhodou bylo, že působím v klubu jako trenér, tudíž se znám s rodiči mých svěřenců, 

přes které se mi podařilo sehnat poměrně slušné finanční prostředky na turnaj. Budeme-li se 

bavit o sponzorech, tak právě rodiče dětí, které trénuji, tvořili velkou část sponzorů turnaje. 

Téměř ve všech případech u těchto rodičů šlo o sepsání darovací smlouvy. Darovali nám 

určitou finanční částku určenou k pořádání akce. Povedlo se mi na akci sehnat 35.000,-Kč. 

Jako protislužbu jsme tyto sponzory zveřejnili na plakátu, v propozicích a náš moderátor 

během konání turnaje (při vyhlašování výsledků apod.). Tyto finanční prostředky jsem použil 

na náklady jako jsou rozhodčí, pomocní rozhodčí, zapisovatelé, pronájem hřišť, pronájem 

zvukové aparatury, moderátora či na nákup hodnotných cen pro vítěze. Níže je příklad 

darovací smlouvy, kterou jsem se sponzory uzavíral. 

 

http://www.basketbal.tjloko-plzen.cz/index.php?page=streetball
http://www.basketbal.tjloko-plzen.cz/index.php?page=streetball
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DAROVACÍ SMLOUVA 

              V souladu s §20 odst. 8 zákona 586/92 Sb. o dani z příjmu 

Obdarovaný: 

TJ Lokomotiva Plzeň  

Úslavská 75, 326 00 Plzeň 

IČ: 40525724 , DIČ  CZ40525724 

Bankovní spojení : KB, č.ú. 4855520237/0100 

zastoupená předsedou TJ  p. Pavlem Froňkem 

a 

Dárce: 

 

uzavírají po vzájemné dohodě tuto darovací smlouvu 

 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem darovací smlouvy je poskytnutí finanční částky………………,- Kč 

 ( slovy:………………………………….) dárcem příjemci ve smyslu §20 zák. 586/92 Sb.v platném znění, tj dar poskytnutý obcím a 

právnickým osobám se sídlem na území České republiky na účely sociální ,zdravotnické, kulturní, sportovní  apod.. 

 

II. Práva a povinnosti smluvních stran 

Příjemce tento dar přijímá a zavazuje se použít prostředků na ………………………………………a vhodně realizovat 

propagaci společnosti. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu platnosti od ………….. do …………..a nabývá účinnosti dnem podpisu té smluvní 
strany, která ji podepíše později. 

2. Jakékoliv změny a dodatky této smlouvy musí být učiněny, po předchozím souhlasu smluvních stran, pouze 
písemnou formou a musí být číslovány. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech , přičemž oba mají platnost originálu. Každá smluvní strana 
obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

V Plzni dne ………………………….                                                                                                   V ………………….…… dne………………………… 

 

 

 

……………………………………….                                                                                                          …..………………………………………… 

         TJ Lokomotiva Plzeň            
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4.7   POŘADATELÉ 

Ředitel turnaje: Filip Marian 

Spoluorganizátor akce: Michal Pipta 

Rozhodčí: Zdeněk Zeman, Martin Bílek, Tomáš Sklenář, Sandra Šrámková, Pavel Tauber, Jiří 

Toman, Vladimír Cerha,  

Zapisovatelé a časoměřiči: Hana Konigová, Květa Krůtová, Lenka Krumposová, Gabriela 

Aboudová, Jan Svoboda, Jiří Doljak, Michal Cerha 

Administrativní pracovnice (registrace + startovné): Veronika Froňková 

 

4.8   PRAVIDLA TURNAJE 

       Pro turnaj jsem vzhledem k podmínkám, možnostem a zaměření turnaje vytvořil a zvolil 

tyto pravidla: 

Hraje se podle platných pravidel basketbalu s těmito doplňky a úpravami: 

- Hraje se na jeden koš. Za tým hrají 3 hráči + 1 náhradník (není podmínkou). Na 

soupisce týmu můžou figurovat maximálně 4 hráči! 

- Hraje se na 12 minut hrubého času, avšak poslední 1 minuta se hraje na čistý čas i 

se stopováním po vstřeleném koši! (organizátor si však vyhrazuje právo měnit čas 

utkání dle technických a jiných podmínek turnaje). Pozorovatel hlásí odehraných 5 

a 10 minut utkání a také poslední minutu, ve které se již čas stopuje! 

- Utkání kategorie mini řídí rozhodčí! Utkání ostatních kategorií řídí pozorovatel 

(zapisovatel). U kategorií, kde utkání neřídí rozhodčí ale pouze pozorovatel, si 

fauly hlásí sám hráč, který byl faulovaný!  

- V případě nerozhodného výsledku střílí tři hráči z každého družstva po jednom 

trestném hodu dle pokynů pozorovatele (začíná "domácí" tým). V případě 

shodného počtu vstřelených košů střílí již jen jeden hráč z obou družstev po 

jednom trestném hodu do rozhodnutí. 

- Každé družstvo má k dispozici jeden oddechový čas o maximální délce 60 sekund, 

při němž čas je zastaven. Oddechový čas je možno čerpat kdykoliv během hrací 

doby při držení míče! 

- Každé družstvo musí být nejméně 5 minut před začátkem svého zápasu připraveno 

u hřiště, kde bude daný zápas hrát (dle rozpisu zápasů). Družstvu je poskytnuto 

nejméně 5 minut na rozcvičení společně se soupeřem. Důrazně se doporučuje 
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včasné a řádné rozcvičení z důvodu případných zranění. Každý hráč hraje na 

vlastní nebezpečí. 

- Před vlastním začátkem hry losují kapitáni o míč systémem "kámen-nůžky-papír". 

Nad losováním dohlíží pozorovatel. Úvodní vhazování se provádí od postranní 

čáry nejdále od koše naproti stolku zapisovatele. 

- Po každém úspěšném zakončení se vyhazuje z koncové čáry družstvem, které 

obdrželo koš - s pravidlem první ,,VOLNÁ´´! 

- Při změně v držení míče spojeném s přerušením hry, tzn. např. po autu, faulu, 

hraní nohou atd., se vhazuje zpoza nejbližší pomezní čáry. avšak již NEPLATÍ 

pravidlo první ,,VOLNÁ´´. Pravidlo první ,,VOLNÁ´´ platí jen při vyhazování z 

koncové čáry po obdrženém koši! 

- Po každé změně v držení míče, při které není přerušena hra (zisk míče při hře, 

doskok apod.), musí družstvo, které získalo míč nově pod kontrolu, vyvézt míč za 

čáru 6,25m, jinak koš, který následuje, nebude uznán a míč získá soupeř. 

- Každý koš z pole má hodnotu 1 bodu, koš dosažený ze vzdálenosti větší než 6, 25 

m má hodnotu 2 bodů – skóre se počítá u stolku pozorovatele. Pozorovatel u stolku 

má zároveň technický zápis a řídí čas utkání. 

- Ve sporných situacích je jediným zástupcem družstva jeho kapitán. 

- Hráči nemají právo měnit pravidla.Ve všech sporných situacích je rozhodující 

názor pozorovatele. Případné protesty je nutno podat max. do 10 minut po 

skončení utkání pozorovateli jenž zápas rozhodoval a ten protest sdělí hlavnímu 

pořadatelovi, který oznámí konečný verdikt. 

- Každý tým se může v utkání dopustit max. 4 faulů, aniž by jejich spáchání bylo 

ohodnoceno trestným hodem. Pátý a každý další faul týmů bude ohodnocen 

jedním trestným hodem pro faulovaného hráče. Při každé střelbě TH má faulovaný 

hráč 8 vteřin na vystřelení trestného hodu (kontroluje/počítá pozorovatel) výjimka 

je poslední minuta zápasu, kde se hraje čistý čas. Při trestném hodu se doskakuje 

klasicky podle pravidel basketbalu . Po proměněném TH vhazuje z koncové čáry 

tým, který koš obdržel s pravidlem první ,,VOLNÁ´´. 

- Při každém přestupku nebo chybě (faulu) se vyhazuje zpoza nejbližší pomezní 

čáry. Pokud je hráč faulován při střelbě a je dosaženo koše, koš platí a faul se 

započítává do os. chyb družstva. Pokud to není 5 a každý další faul vyhazuje 

družstvo, které obdrželo koš. Pokud je hráč faulován při střelbě a není dosaženo 

koše (není to 5 a každý další faul), střílí faulovaný hráč jeden trestný hod v 

hodnotě 1 bodu. Pokud je hráč faulován při střelbě za čarou 6.25m a není dosaženo 

koše, střílí jeden trestný hod v hodnotě 2 bodů. 

- Pozorovatel má možnost upozornit oba týmy v případě, kdy jsou opakovaně 

porušována pravidla (např. 3 vteřiny, přenášený driblink, kroky apod.), že jejich 

další porušování jím může být odpískáno. 

- Střídání je povoleno pouze tehdy, když je míč ,,mrtvý´´, a to bez rozlišení, které 

družstvo mělo v držení míč. Střídající družstvo tuto skutečnost – střídání – zřetelně 

oznámí všem hráčům a pozorovateli. 

- Týmy jsou povinny respektovat pravidlo o zdržování a snaží se zahájit hru bez 

zbytečných odkladů! Při úmyslném neodůvodněném zdržování je proti družstvu 
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pozorovatelem nařízen oddechový čas. Pokud jej již družstvo nemá nebo zdržuje 

opakovaně, střílí soupeř jeden trestný hod z čáry 5.8 m v hodnotě 1 bod a vyhazuje 

zpoza postranní čáry za čárou 6.25m. 

- V případě nesportovní chyby (úmyslného faulu) střílí faulovaný hráč 1 trestný hod 

a navíc má jeho mužstvo míč k vhazování. Po dvou nesportovních chybách je hráč 

pro zbytek utkání vyloučen. (Jedná-li se o zvláště hrubý přestupek proti pravidlům, 

fyzické či velmi hrubé slovní napadení pořadatelů, hráčů či diváků, soupeř hází 

jeden trestný hod a provinilec je diskvalifikován do konce utkání s okamžitou 

platností na základě rozhodnutí pozorovatele. O dalším případném postupu 

(postihu) provinilého hráče (družstva) rozhodne hlavní pořadatel po poradě s 

pozorovatelem. 

- Pro dodržení spravedlivého průběhu po celé utkání, běží pomyslných 24 vteřin. 

Překročí-li útočící družstvo tento limit, ztrácí míč. Rozhodnutí přísluší 

pozorovateli, který před vypršením limitu upozorní na posledních 10 vteřin útoku 

bez přerušení hry. 

- U kategorie Mini – pravidlo obranných 3 vteřin! Obránce nesmí stát ve 

vymezeném území pod svým košem sám déle než tři vteřiny, pokud nemá na 

dosah délky jedné paže svého útočníka nebo pokud míč není ve vymezeném 

území. Porušení tohoto pravidla je přestupkem, který se bude trestat střelbou 

jednoho trestného hodu v hodnotě 1 bodu a následným vyhazováním ze zámezí. 

Porušení tohoto pravidla se nezapočítává do celkových chyb družstva. Střelce 

trestného hodu určí trenér družstva a musí to být hráč, který byl v době přestupku 

na hřišti. 

- U kategorie Mini – zákaz používání clon! V kategorii mini je zakázáno clonění. 

Porušení tohoto pravidla se bude posuzovat jako útočný faul a stejně bude i 

trestáno. 

- O počtu postupujících ze základních skupin má právo rozhodnout jen pořadatel 

podle počtu přihlášených družstev, každé družstvo odehraje na turnaji 4 - 6 utkání. 

- Při rovnosti bodů v tabulce rozhoduje: a) vzájemný zápas (v případě rovnosti bodů 

více týmů - malá tabulka), b) rozdíl skóre, c) los 

Soutěž se hraje s míči velikosti 7 – muži/kadeti/žáci; 6 – ženy, kadetky/ žačky, 5 – mini 

 

4.9   HERNÍ SYSTÉM 

       Herní systém turnaje velmi úzce souvisí s pravidly a propozicemi. Jelikož jsem určil 

úzávěrku přihlášek jen 5 dní před konáním akce, tak jsem nedokázal s předstihem dopředu 

určit herní systém turnaje. Popravdě se mi dost družstev přihlásilo až po uzávěrce přihlášek a 

já je z důvodu zvýšení úrovně turnaje uznal. Zdálo se to být dobrým krokem, jelikož se 

turnaje účastnilo díky mé toleranci mnohem více družstev, a tím pádem to také přidalo na 

úrovni turnaje a kvalitě obsazení. Avšak díky mé toleranci přihlášek přijatých po uzávěrce, 
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jsem měl velké starosti stihnout včas připravit rozlosování každé kategorie. Nakonec jsem 

turnaj nějakým způsobem rozlosoval, avšak nejsem si jistý, jestli úplně ideálně viz. kapitola 5 

diskuze. Herní systém turnaje jsem určil pro všechny kategorie obecně takto: 

Herní Systém: V každé kategorii budou družstva rozlosována do 1 až 3-členných skupin 

(podle počtu přihlášených družstev). Ve skupinách se hraje systémem každý s každým. Počet 

postupujících ze základních skupin bude určen podle počtu skupin a účastníků. Systém 

nadstavbové části bude také upřesněn. Rozlosování spolu se systémem a programem turnaje 

bude zasláno kapitánovi družstva. 

       Jakým způsobem jsem nakonec řešil rozlosování jednotlivých kategorií: 

Kategorie U11 – 4 družstva – každý s každým 1 zápas v základní skupině, play off 1.-4. a 2.-

3., vítězové spolu Finále, prohrávající o 3.místo 

Kategorie U12, U13 – 9 družstev – základní skupiny po 3 družstvech kde hraje každý 

s každým 1 zápas, první z každé skupiny postupují do skupiny o 1.-3.místo (rovněž každý 

s každým), druzí hrají proti sobě o 4.-6.místo, třetí o 7.-9. místo 

Kategorie U15, U17 – 4 družstva – stejný herní systém jako u kategorie U11  

Kategorie Ženy – 6 družstev, 1 skupina každý s každým, 5.-6. o 5 místo, 1.-4. a 2.-3. 

Semifinále, vítězové Finále, prohrávající semifinalisté o 3.místo 

Kategorie Muži – 7 družstev, 2 skupiny po 3 a 4 družstvech, ve skupině každý s každým, 

playoff semifinále  1.A – 2.B, 2.A – 1.B, vítězové finále, prohrávající o 3.místo, oba třetí a 

jeden čtvrtý tým v základní skupině spolu o 5.-7.místo 

        

       Herní systém u jednotlivých soutěžních kategorií můžeme určit podle předem daného 

herního systému uvedeného v basketbalových řádech České basketbalové federace. Například 

systém hry každý s každým pro 5 a 6 družstev vypadá takto: 

1. termín       1-6      2-5      3-4 

2. termín       6-4      5-3      1-2 

3. termín       2-6      3-1      4-5 
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4. termín       6-5      1-4      2-3 

5. termín       3-6      4-2      5-1 

 

4.10   PRŮBĚH TURNAJE 

       Zhruba 3 dny před konáním akce jsem vytvořil oficiální program akce (viz níže), který 

byl rozeslán mezi již přihlášené účastníky. Také byl zveřejněn v místě konání akce na 

nástěnce s rozlosováním. Hlavním úkolem tohoto programu bylo informovat účastníky i 

diváky a nastínit jim harmonogram turnaje, který by měl usnadnit průběh turnaje. 

       Foto dokumentace z 1. ročníku (viz příloha). 

       AND1 STREETBALL CHALLENGE PLZEŇ 2012 

Program 

8:30 – 9:00 Prezentace (zaplacení vkladu + obdržení trika) 

9:30 – 13:00 Zápasy ve skupinách 

Od 13:00 Nábor dětí – soutěže pro nejmenší 

13:00 – 15:00 Individuální dovednostní soutěže 

1. Dvojtakty U11, U12, U13 

2. Trestné hody U14, U15 

3. Střelba trojek Ženy, Muži 

4. Střelba z půlky hřiště 

5. Slum Dunk Contest (Soutěž ve smečování) 

15:00 – 17:30 Zápasy o umístění 

17:30 – 18:30 Dětská diskotéka na venkovních hřištích 

Od 19:00 AFTERPARTY v Café Dominik Bar – Dominikánská 3, pro dospělé účastníky 

Akční drinky, Dj…. 
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4.11   VYHODNOCENÍ TURNAJE 

Výsledky 1. ročníku AND1 STREETBALL CHALLENGE PLZEŇ 2012 

Kategorie U11: 1. Jiskra Domažlice, 2. Lokoťáci, 3. Teletubbies, 4. Mašiny. 

 

Kategorie U12, U13: 1. Smiles Josefov, 2. Kostíci, 3. Skittelsky, 4. Three Point M, 5. Miami 

Heat, 6. Jiskra Domažlice, 7. Světlušky, 8. Leklí Ryby, 9. Praštěný Kokosy. 

 

Kategorie U15, U17: 1. Dream Team, 2. BK JIhlava, 3. Loko Plzeň „Thunder Nation, 4. 

Vidláci 

 

Kategorie ženy: 1. Pohoda Pes, 2. Pilsner 12, 3. My3 Miss3, 4. Kalamáry Vary, 5. Béčka, 6. 

Pozdní Sběr. 

 

Kategorie muži: 1. Head&Shoulders Team, 2. Jéčka, 3. Střevní chřipka, 4. Dogs, 5. Loko 

„C" mladíci, 6. Skupina Z, 7. S. Bor. 

 

5   DISKUZE 

       Jsem přesvědčen, že cíle práce splnily účel. Podařilo se mi díky tomuto turnaji 

propagovat basketbal a klub zároveň. Velice úspěšný byl i basketbalový nábor, který probíhal 

současně s turnajem a přivedl k basketbalu několik dětí. Zda se touto prací budou inspirovat 

budoucí organizátoři podobných turnajů, nemohu zatím zaručit. Tuto práci dokončuji těsně po 

konání 2. ročníku tohoto turnaje a již teď mohu potvrdit, že i 3. ročník budu s velkou 

pravděpodobností pořádat. Turnaj mi všichni účastníci náramně chválí a jejich první otázkou 

vždy je, zda se turnaj bude konat i příští rok, což je pro mě jasným signálem k organizaci 

dalšího ročníku. Jsem však přesvědčen, že bych měl postupovat při plnění některých úkolů 

práce po organizátorské stránce trochu jinak, než tomu bylo při 1. ročníku tohoto turnaje. 

       Zaměření a rozsah turnaje byl pro mě od počátku jednoznačný. Byl jsem pověřen 

vedením klubu zorganizovat streetballový turnaj, kterým budeme propagovat basketbal a 
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zároveň klub BK Lokomotiva Plzeň. Pod pojmem propagace jsme viděli i možnost náboru 

pro děti během turnaje. Myslím si, že se nám tento záměr vskutku vydařil. Jednak se přihlásila 

družstva z celé ČR, což je pro nás vynikající propagace klubu a sportovního areálu současně. 

Ale i nábor byl poměrně úspěšný. Za celý den se na náboru vystřídalo cca 30 dětí. Nábor jsme 

řešili formou soutěží a her probíhajících současně s turnajem. 

       Výběr termínu konání akce považuji za naprosto ideální. Důkazem toho je početná účast 

přihlášených družstev, přestože se jednalo teprve o 1. ročník. Možná stojí za zmínku i ideální 

počasí, které nám v tomto termínu přálo, což je velmi podstatné. Rozhodně budeme směřovat 

příští ročníky do stejného či podobného termínu, už jen z důvodu vytvoření tradičního turnaje, 

který se bude konat pravidelně ve stejný termín každý rok. 

       Výběr místa konání nemá myslím cenu zde rozebírat. Je pochopitelné, že jsme se 

rozhodli turnaj organizovat v našem areálu, kde jsou naprosto ideální podmínky pro pořádání 

těchto turnajů. Ideálním faktem je, že na venkovních hřištích je celkem 8 košů tzn. 8 hracích 

hřišť, což je perfektní. 

        Finanční zajištění 1. ročníku turnaje hodnotím velmi kladně. V tomto ohledu mi pomohla 

skutečnost, že působím v klubu i jako trenér mládeže, což mi poskytlo šanci oslovit rodiče pro 

sponzoring turnaje a mnoho z nich úspěšně. 

       Největší problém jsem zaznamenal s propozicemi, kde jsem zmínil uzávěrku pouze 5 dní 

před zahájením. Bohužel nezůstal jsem ani u 5 dní a dokonce jsem povolil do přihlásit některá 

družstva pouhé 2 dny před konáním. Tato skutečnost mi velmi ,,nabourala´´ rozlosování 

turnaje. Vznikaly dlouhé pauzy mezi zápasy a navíc u některých kategorií došlo k zmatku a 

nejasnostem ohledně herního systému a rozlosování. Tato zkušenost mi dává jasný signál do 

příštího ročníku, a to striktně stanovit maximální počet družstev v jednotlivých kategoriích a 

především nebrat ohledy na přihlášení družstev po uzávěrce přihlášek. Ideální je mít alespoň 

4-5 dní před konáním turnaje jasně rozlosované všechny kategorie včetně zápasů o umístění 

apod. Zabráníme tím problémům, které vznikly ohledně rozlosování. Jinak jsem 

s propozicemi turnaje nezaznamenal nějaké zásadní nesrovnalosti. 

       Technické a materiální vybavení pro turnaj jsem měl dopředu zajištěné a připravené. 

Avšak co se týká pořadatelů, tak bych jich v příštích ročnících uvítal více. Měl jsem celkem 7 

zapisovatelů, ale hrálo se na 8 hřištích, tím pádem jedna zapisující osoba vždy chyběla na 

jednom hřišti, což jsem řešil povoláním kamaráda na poslední chvíli. Lepší je mít pro jistotu 
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více pořadatelů než je potřeba, na druhou stranu otázkou je finanční rozpočet akce, který 

v oblasti zajištění pořadatelů hraje podstatnou roli. 

       Turnaj proběhl jinak bez nějakých zásadních problémů a nevyskytly se komplikace, které 

by nějak výrazně narušily průběh samotného turnaje. 

        

6   ZÁVĚR 

       Cíl práce, který jsem si vytýčil v rámci, tj. uspořádat turnaj ve sportovní hře, která 

není příliš známá, se podařil. Turnaj se podařilo zorganizovat tak, že proběhl v duchu fair 

play, bez jakýchkoliv problémů. Jak jsem již zmínil v předchozích kapitolách, tak celkový 

dojem z turnaje je ve všech směrech velmi pozitivní. 

        Přesto, že se jednalo teprve o 1. ročník turnaje, tak se nevyskytly žádné komplikace, se 

kterými bychom si nevěděli rady. Na co si dám při organizaci dalšího ročníku více záležet je 

rozlosování a herní systém. Občas vznikly mezi některými zápasy příliš veliké pauzy, které 

mohly být výrazněji kratší. 

       Osobám, které se chystají turnaje podobného charakteru zorganizovat, doporučuji, aby se 

na pořádání nějakého podobného turnaje podíleli nejprve jako spoluorganizátoři, kde pochytí 

mnoho zkušeností, poznatků, znalostí a pak teprve, aby se pustili do organizace v roli 

hlavního organizátora sami.  

 

7   RESUMÉ  

       The author has got an experience as a long-time active ballplayer. He knows that 

basketball is of great importance in bringing a sense of collective, self-control and discipline, 

develop initiative, self-determination and responsible tasks in the game. The aim of the work 

is to organize the tournament in the very famous and popular sport that basketball is very 

close - and promote streetball basketball for children and adults in the Region. Besides this, 

the author tried through the organization of the tournament to outline patterns and knowledge 

of creating a kind of manual for potential organizers of similar events. Finally, he mentioned 

and described the term streetball as a new element in non-traditional sports. 
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       In the first part, the author said all the goals and tasks. Under the extra work tasks he 

mentioned everything about the tournament organization and how to proceed with the 

organization. 

       The theoretical part describes the history, characteristics and rules of streetball. Among 

other things, it discusses streetball tournament in the Czech Republic and abroad. 

       In the practical part, the author discusses the implementation of streetball tournament to 

the public in Pilsen. 

       This thesis should be a guide for those who would like to organize a similar event in their 

area. 
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Články zveřejněné v Plzeňském deníku 

a) článek 1: zveřejněný před konáním akce  

Plzeň ožije streetballem 

 

Ilustrační foto. Autor: DENÍK/Archiv 

22.6.2012 16:36  

Plzeň – Sobota bude v Plzni patřit streetballu. Venkovní areál Lokomotivy Plzeň v těsné 

blízkosti Městské sportovní haly bude hostit And 1 Streetball Challlange Plzeň. 

Turnaj v uličním basketbalu je určen pro všechny věkové kategorie od nejmenších po dospělé. 

„Máme již přihlášenou poměrně solidní účast v kategorii dospělých mužů a žen. Do Plzně 

přijede dokonce i jedna trojice z Ruska," uvedl hlavní organizátor akce Filip Marian 

z basketbalového klubu Lokomotiva Plzeň. 

„Chceme propagovat tento krásný sport, jakým basketbal rozhodně. Akce začne v devět 

hodin. Na úvod turnaje proběhnou zápasy ve skupinách všech kategorií," dodává Filip 

Marian. 

Zhruba od dvanácti hodin přijdou na řadu basketbalové individuální soutěže. 

„Diváci a všichni přítomní se mohou těšit například na plzeňského basketbalistu Ladislava 

Pecku, který předvede spolu s dalšími své umění ve smečování," láká Marian. 

„Dále se bude soutěžit ve střelbě trojek, trestných hodů a ve střelbě z poloviny hřiště," dodal. 

javascript:void(0)
http://plzensky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=streetball
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Pak budou následovat vyřazovací klání v jednotlivých kategoriích. „Finálové duely začnou 

okolo sedmnácté hodiny," doplnil Marian program festivalu. 

V rámci akce pořadatelé připravují i nábor mladých adeptů do basketbalové Lokomotivy 

Plzeň. 

„Jde hlavně o děti narozené v roce 1999 a mladší. Zájemcům stačí přijít ve sportovní obuvi, 

kraťasech a tričku. Míče a další pomůcky budou mít k dispozici na místě. Pro všechny jsme 

připravili soutěže o hodnotné ceny, takže tímto na akci všechny co nejsrdečněji zvu. Věřím, 

že se po naší basketbalové ochutnávce někteří přítomní zapíší do našich celků přípravek pro 

novou sezonu," uzavřel pozvánku Filip Marian. 

 

b) článek 2: zveřejněný po uskutečnění akce 

Festival streetballu se vydařil 

 

Slunečné počasí dotvořilo příjemnou kulisu sobotního premiérového streetballového turnaje u 

sportovní haly na Slovanech Autor: DENÍK/Vlastimil Leška 

26.6.2012 17:24  

Plzeň – Premiéra turnaje And 1 streetball Challenge Plzeň 2012, která proběhl v areálu 

u Městské sportovní haly na Slovanech, se vydařila. 

Slunečné počasí, třicítka přihlášených družstev v kategoriích od deseti let až po dospělé, 

dovednostní soutěže a přátelská atmosféra. To byly největší taháky svátku uličního 

basketbalu. 

Hlavní kategorii mužů vyhrál plzeňský Head & Shoulders Team v čele s Ladislavem Peckou, 

v ženách se z prvenství radovalo družstvo Pohoda Pes z Plzně. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://plzensky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=streetball-hriste-lokomotiva-120626
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„Samozřejmě, že účast mohla být ještě větší, ale i tak jsme spokojeni," řekl po skončení akce 

její ředitel Filip Marian. 

Do Plzně dorazily týmy z Jihlavy, východočeského Josefova i z řady dalších měst. 

„Viděli jsme kvalitní souboje, v dovednostních soutěžích se rozhodně musela nejvíce líbit 

soutěž ve smečování, kterou vyhrál domácí Ladislav Pecka. Musíme poděkovat všem 

partnerům v čele s basketbalovou společností And 1," dodal Marian. 

Výsledky – kategorie U11: 1. Jiskra Domažlice, 2. Lokoťáci, 3. Teletubbies, 4. Mašiny. 

Kategorie U12 a U13: 1. Smiles Josefov, 2. Kostíci, 3. Skittelsky, 4. Three Point M, 5. Miami 

Heat, 6. Jiskra Domažlice, 7. Světlušky, 8. Leklé Ryby, 9. Praštěný Kokosy. 

Kategorie U15 a U17: 1. Dream Team, 2. BK JIhlava, 3. Loko Plzeň Thunder Nation, 

4. Vidláci. 

Ženy: 1. Pohoda Pes, 2. Pilsner 12, 3. My3 Miss3, 4. Kalamáry Vary, 5. Béčka, 6. Pozdní 

Sběr. 

Muži: 1. Head&Shoulders Team, 2. Jéčka, 3. Střevní chřipka, 4. Dogs, 5. Loko C mladíci, 

6. Skupina Z, 7. S. Bor.  

 

Fotodokumentace z průběhu turnaje 

Foto 1: Poháry pro vítěze 
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Foto 2: Prodejní stánek hlavního partnera akce v místě konání 

 

 

Foto 3: Utkání kategorie minižáků na snížený koš
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Foto 4: Hřiště 

 

 

Foto 5: Tvář turnaje Ladislav Pecka při rozcvičování
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Foto 6: Kategorie muži 

 

 

Foto 7: Zapisovatelé 
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Diplom pro umístěná družstva 
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Vzor přední strany turnajových triček, které obdrželi všichni účastníci 

 


