
Předběžný program dne
Prezentace: 9:15 – 9:45
Začátek turnaje: 10:00
Konec turnaje: 16:00
Startovné 250,-Kč / hráč
     
     
      

#decathlonhry2021
Kontakt na organizátory
Jarkovský Matěj 774 836 115
Trejtnar Marek 776 045 900

14. 8. 2021
Smetanovo nábřeží, Hradec Kralové

Ve startovném zahrnuto
Pitný režim 
Doprovodný a hudební program
Poháry a ceny pro vítěze turnaje
Vouchery a dary od partnerů akce

STREETBALL 
TOURNAMENT



PRAVIDLA STREETBALL

#decathlonhry2021

Podle počtu přihlášených týmů. 
Předpoklad je, že v první fázi turnaje nastoupí mužstva ve 3 základních skupinách po 6 týmech.
Po základních skupinách nejlepší 2 týmy a 2 nejlepší týmy ze třetích míst postoupí do play-off.
Počet hráčů: 3+2 na střídání, tým bude mít s sebou jednotná tmavá a světlá trika. 
každý Hráč může nastoupit pouze za 1 tým! 
Hráči a hráčky startují na vlastní nebezpečí!

- hraje se hraje se do 21 bodů (ve vyřazovací části musí zápas skončit o 2 body) nebo 10
minut
(hrací doba se může změnit v návaznosti na počet přihlášených týmů), hodnota koše je z
pole za 1
bod, z poza tříbodové čáry za 2 body, vítěz získá 2b do tabulky, zápas může skončit
remízou, oba
týmy pak získají po 1b.
- před zahájením se určuje držení míče nebo při nerozhodnutých situacích tzv. „střihem“
(kámen-nůžky-papír)
- při zahájení, přerušení hry proběhne tzv. „CHECK“ = podání míče soupeřovi přibližně na
hranici tříbodové čáry
- po získání míče bránícím týmem (ziskem, doskokem odraženého míče, blokem apod.) je
potřeba dopravit míč za tříbodovou čáru, posléze může tým útočit, ohrozit koš
-  střídání hráčů „hokejově“
-  padne-li míč do zázemí, následné držení míče se rozhodne podle posledního dotyku
hráče
daného týmu
- fauly - hlásí faulovaný, při nedodržování tohoto pravidla přebírá pozorovatel rozhodování
utkání! Faulovaný tým vyhazuje z autu. Koš po faulu platí, ale držení míče se opět mění
(žádné šest-
ky). Po nesportovním faulu(chybě) zůstává tým navíc v držení míče. Nesportovní chyby jsou
trestány
vyloučením viníka ze zápasu a zákazem startu v dalším utkání. Při inzultaci protihráče
dojde k vy-
loučení viníka a celého jeho týmu z turnaje bez náhrady vrácení startovného. Nesportovní
chyba je
osobní chyba hráče, která podle mínění pozorovatele není dovoleným pokusem hrát přímo
na míč v
rámci ducha a smyslu pravidel, tj. úmyslné faulování, udeření, inzultace hráče a všechny
formy ne-
sportovního chování!
- všechny sporné situace řeší pozorovatel, kterým se stává zástupce vítězného týmu
předešlého
utkání. Jeho povinností je kontrolovat dodržování pravidel, zaznamenávat průběžný stav
(vše potřeb-
né bude dodáno). Výsledek utkání hlásí pozorovatel organizátorům a je zapsán na
výsledkovou tabuli.
- Případné nejasnosti řeší organizátor turnaje, který si i vyhrazuje právo úpravy pravidel!


