
     VII. REGIONÁLNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 

      PROPOZICE – STREETBALL 
 

 
Sportovní disciplína: Streetball 

Datum konání: Pátek 27. května 2022 

Místo konání: Sportovní areál Hájek 

Časový pořad: Prezentace turnaje: 14.30 hod. 

Zahájení turnaje: 15.00 hod. 

Ukončení turnaje: 17.00 hod. 

Právo účasti:  D3 + H3, M + Ž 

Hlavní rozhodčí: Marek Bacúr 

Počet hráčů:  3, bez náhradníka 

Sportovní oblečení: Účastníci jsou povinni účastnit se v olympijském tričku zahájení 

soutěže a vyhlášení výsledků.   K sportovní části jsou ideální dresy 

popř. rozlišováky stejné barvy pro celé družstvo.  

Vhodná obuv  – Hájek – povrch guma 

Sportovní pomůcky účastníka: Nejsou požadovány. 

Pravidla sportovní soutěže:   

Všeobecně platí pravidla basketballu platná od 1.9.1994 s těmito výjimkami a upřesněním 

 

I. Hraje se na jeden koš.  
 

II. Hrací dobu a systém turnaje určí rozhodčí turnaje podle počtu přihlášených družstev. 

III. Týmy se v přestávce před utkáním společně rozehrají. I před tím se však důrazně doporučuje řádné rozcvičení pro zabránění případným 
zraněním. 

IV. Před vlastním začátkem hry losují kapitáni o míč  

V. Hodnota košů - z pole (1 bod), ze vzdálenosti větší než 6,25m – čára 3.bodového hodu (2 body). Rozhodčí hlásí hodnotu koše a rozhoduje 
o platnosti koše. 

VI. Po každé změně vlastníka míče, musí mužstvo míč dopravit za čáru 6,25m, jinak koš, který následuje, nebude uznán a míč získá soupeř. 

VII. Vhazování po koši, faulu nebo přestupku se provádí na nejbližší postranní čáře. Pokud k vhazování nedojde, následný koš neplatí a míč 
získá protivník. 

VIII. Fauly hlásí rozhodčí. Docílí-li mužstvo koše zároveň s faulem, koš platí a míč je přiznán soupeři k vhazování po koši, jako by k faulu 

nedošlo. 
IX. V případě nesportovní chyby (faulu) střílí faulovaný 1 trestný hod a navíc má jeho mužstvo míč k vhazování. Trestný hod má hodnotu 1 

bod. Po dvou nesportovních chybách je hráč pro zbytek utkání vyloučen. Jedná-li se o zjevnou nebo opakovanou hrubost či fyzické nebo 

velmi hrubé slovní napadení pořadatelů, hráčů, či diváků, rozhodne rozhodčí o případném vyloučení jedince či týmu z turnaje.  
X. Každé mužstvo má k dispozici jeden oddechový čas v délce 30 sec. kdykoliv během hrací doby, má-li míč v držení nebo vhazuje. 

Oddech. čas je udělen i v případě neodůvodněného či úmyslného zdržování (mimo hru). Nemá-li již mužstvo oddech. čas, je míč přiznán 

soupeři. 
XI. Pro dodržení spravedlivého průběhu po celé utkání, běží pomyslných 24 sekund. Překročí-li útočící družstvo tento limit, ztrácí míč. 

Rozhodnutí přísluší rozhodčímu, který před vypršením limitu upozorní na posledních 10 sekund útoku bez přerušení hry. 

XII. V případě nerozhodného výsledku střílí každý hráč týmu 1 trestný hod (za vyloučeného střílí kapitán) dle losování a pokynů rozhodčího. 
VIII. případě shody střílí již jen jeden hráč každého mužstva v sériích po jednom trestném hodu střídavě do rozhodnutí. 

XIV. Pokud rozhodčí rozhodnout nemůže, družstva získávají míč střídavě. Neuposlechnutí rozhodčího má za následek ztrátu míče.  

XV. Hráči ani rozhodčí nemají právo měnit pravidla. Případné protesty řeší s konečnou platností hlavní rozhodčí. 
XVI. Zástupcem svého týmu je pro každý případ pouze jeho kapitán, případně jím určená osoba. 

   

Občerstvení:  K dispozici šťáva popř. čaj 

Poznámka: V areálu budou šatny. V nich uzamykatelné skříňky. 

 

HLAVNÍ ROZHODČÍ SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNY TĚCHTO PROPOZIC 


