


Propozice 

V. ročníku Memoriálu Katky Šlikové ve streetballu 
 
Pořadatel: 

Dívčí Baskebalový Klub Kožlany – Kralovice 
ve spolupráci s Lesy ČR, Městem Kožlany a ZŠ Kožlany 

 
Termín:  

sobota 12. června 2009 od 9:00 dle rozpisu zveřejněném NEJPOZDĚJI 9.6. na 
www.basket.kozlany.cz s předpokládaným koncem do 18:00 

 
Místo:  

venkovní hřiště ZŠ Kožlany (celkem 4 streetballová hřiště) 
 
Kategorie: 

dívky / hoši ročník narození 1999/1998, 1997/1996, 1995/1994, 1993/1992; mix 2000 a 
mladší + kategorie OPEN ženy (pouze a jen něžné pohlaví), OPEN (bez omezení) 

 
Výška koše, míč: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bude-li hrát družstvo dívek proti chlapcům bude se hrát míčem velikosti 6 
 
Počet družstev: 

dle přihlášek 
 
Hrací systém: 

Bude upřesněn dle počtu přihlášených družstev do kategorie. Možné sloučení kategorií 
s vyhlášením každé kategorie zvlášť. 

 
Ceny:  Vítězné družstvo obdrží pohár a všechna družstva diplom 
 
Startovné: 360,- Kč na družstvo splatné spolu s přihláškou. Družstva OPEN 500,- Kč 
 
Přihlášky: do 6. června na tyto kontakty: 
    Písemně na adresu Jiří Buňka, Mírová 556, 331 41  Kralovice 
    Emailem na adresu street@bunka.cz 
    Telefonicky na tel. 602 992 000 
 
Platby: do 6. června:  osobně J. Buňkovi 
      na účet 117499001/2400 

  VS: 2009 Sdělení příjemci: název družstva, kategorie, dívky/hoši 
   

Přihláška bude platná a zaregistrovaná až po zaplacení startovného. 

Kategorie Výška koše Dívky míč Hoši míč 
2000 a mladší 260 5 
1999/1998 305 5 5 
1997/1996 305 6 7 
1995/1994 305 6 7 
1993/1992 305 6 7 
OPEN ženy 305 6 
OPEN  305 7 



Z DŮVODU OMEZENÉ KAPACITY BUDOU PŘIHLÁŠKY (PLATBY) DRUŽSTEV PŘIJÍMÁNY 
a POTVRZENY DLE DOŠLÉHO POŘADÍ.  

 
Pravidla: viz. příloha těchto propozic 
 
Občerstvení:  

zajištěno pořadatelem v prostoru sportovního areálu, každý účastník má zajištěno jedno 
teplé jídlo (párek).  

 
Informace: na stejných kontaktech jako přihlášky a dále na www.basket.kozlany.cz 
 

Pravidla 

V. ročníku Memoriálu Katky Šlikové ve streetballu 
 

1. Družstvo má celkem čtyři hráče, přičemž v poli mohou hrát tři. Střídá se jako v házené, i 
přesto, doporučujeme střídat při přerušené hře. Střídající hráč může vstoupit na hřiště, 
až po opuštění hřiště hráčem, kterého střídá. 

2. Vlastní hra probíhá do získání 12 bodů nebo na 12 minut. Hraje se na hrubý čas. 
3. Každé družstvo má nárok na jeden oddechový čas v délce 60 vteřin. Hodiny hry stojí. 
4. Před zahájením hry se rozhodne o držiteli míčem losem. 
5. Úspěšný hod se počítá za jeden bod. Je-li koše dosaženo z území „tříbodové“ vzdálenosti 

je započítán za dva body. 
6. Po každém koši se mění držení míče. 
7. Po každém přestupku (kroky, dvojitý dribling,..) a chybě (faul) se rozehrává ze zámezí 
8. V situaci rozskoku je následný držitelem míče bránící družstvo 
9. Pří změně držení míče (ve hře, po koši i po faulu…) je útočící družstvo povinno dostat 

míč do „tříbodové“ vzdálenosti od koše.  Při porušení tohoto pravidla a následné 
dosažení koše se koš neuznává a držitelem míče je druhé družstvo. 

10. Před dosažením koše musí mít míč v držení nejméně dva hráči v poli. Mimo kategorií 
OPEN je vyhození z autu „volné“ 

11. Fauly: 
a. všechna utkání budou „dozorovat“ rozhodčí, což neubírá povinnost faulujícímu 

hráči přiznat chybu, stejně tak právo hráče faulovaného si faul zahlásit. Případný 
rozpor řeší dozorující rozhodčí. Kategorii 2000 a ml. a 98/99 budou rozhodčí přímo 
„pískat“ 

b. Je-li dosaženo koše faulovaným hráčem, tento koš se počítá a míč zůstává v držení 
útočícího družstva (za všech podmínek rozehrání ze zázemí) 

c. Hrubosti mají za následek vyloučení ze soutěže obou družstev. Úmyslné fauly a 
nesportovní chování se podle rozhodnutí dozorujícího rozhodčího trestají trestným 
hodem a následným držením míče faulovaným družstvem. Trestný hod provádí 
faulovaný hráč. U nesportovního chování kterýkoli hráč ze hřiště. Úspěšný trestný 
hod se počítá ze jeden bod. Při dvou úmyslných faulech v jednom utkání je 
faulující hráč z utkání vyloučen. Minimální počet hráčů ve hře je dva. 

12. Dozorující rozhodčí má ve sporných situacích „poslední slovo“. Nemůže-li dojít 
k rozhodnutí musí o držiteli míče rozhodnout losem. 

13. V případě nerozhodného výsledku po uplynutí hrací doby (12 minut) rozhodne o vítězi 
prodloužení, které končí dosažením jednoho koše družstvem (náhlá smrt). Toto družstvo 
se stává vítězem utkání a tento koš se počítá do tabulky. O držiteli míče na začátku 
prodloužení rozhodne los. 

14. Za vítězství v utkání se družstvu přidělují dva body, za porážky jeden. V případě 
vyloučení či nedohrání utkání není družstvu přidělen žádný bod.  



 


