
 
Výbor České asociace minibasketbalu vyhlašuje výběrové řízení pro pořadatelství 
Národních finále a Festivalů v roce 2018. 

  
TERMÍNY NÁRODNÍCH FINÁLE V ROCE 2018: 
 
KATEGORIE                                                  TERMÍN               
 
NEJMLADŠÍ MINIŽÁCI          (roč. 2007 a ml.)        20. – 22.4.           
  
NEJMLADŠÍ MINIŽÁKYNĚ (roč. 2007 a ml.)        20. – 22.4.        
  
NEJMLADŠÍ MINI MIX           (roč. 2007 a ml.)      20. – 22.4.      
 
 
MLADŠÍ MINIŽÁCI              (roč. 2006 a ml.)        27. – 29.4.   
  
MLADŠÍ MINIŽÁKYNĚ          (roč. 2006 a ml.)        27. – 29.4.     
 
 
STARŠÍ MINIŽÁCI  (roč. 2005 a ml.)  4. - 6.5 (od 2017, místo MČR) 
 
STARŠÍ MINIŽÁKYNĚ (roč. 2005 a ml.)  4. - 6.5  (od 2017, místo MČR) 
 

 
TERMÍNY FESTIVALŮ MINI V ROCE 2018: 
  
 
 
MLADŠÍ MINIŽÁCI               (roč. 2006 a ml.)       27. – 29.4.                           
 
MLADŠÍ MINIŽÁKYNĚ         (roč.2006 a ml.)        27. – 29.4.   
 
 
STARŠÍ MINIŽÁCI         (roč. 2005 a ml.)       4. – 6.5.               
   
STARŠÍ MINIŽÁKYNĚ    (roč. 2005 a ml.)       4. – 6.5.  
 
 
 
Podmínky účasti ve výběrovém řízení: 
 
O pořadatelství se ucházejí subjekty registrované v ČBF. 
  
Subjekt žádající o přidělení Festivalu nebo NF /dále jen "pořadatel“/ garantuje zajištění 
turnaje pro 12 družstev jedné kategorie v průběhu 3 dnů - pátek - sobota - neděle. 
  



Pořadatel garantuje zajištění ubytování družstev - minimálně na úrovni domova 
mládeže nebo podobného ubytovacího zařízení, ubytování ve třídách nebo v tělocvičně 
je možné jen se souhlasem zúčastněných družstev. Pořadatel uvede v přihlášce 
předběžnou cenu ubytování /za 1 lůžko/. 
  
Pořadatel garantuje zajištění stravování družstev - minimálně na úrovni školní jídelny 
po celou dobu turnaje - tedy v rozsahu pátek večeře - neděle oběd.  
Pořadatel uvede v přihlášce cenu jednotlivých jídel, případně celé denní penze nebo 
stravování po dobu turnaje.  
Pořadatel uvede, zda jsou v ceně zahrnuty nápoje a v jakém rozsahu. 
Pořadatel má k dispozici min. 2 haly. Jednu halu /tělocvičnu/ o minimálních rozměrech 
28x15 m /hlavní halu/ s tribunou pro 100 diváků a druhou halu /tělocvičnu/ o 
minimálních rozměrech 25x14 m /vedlejší halu/. 
  
Pro kategorie mladšího a nejmladšího minižactva budou použity desky o minimálních 
rozměrech 90x120cm /nikoli streetballové konstrukce a desky/. 
  
V obou halách /tělocvičnách/ je elektrická časomíra a měření 24 vteřin podle Pravidel 
basketbalu. 
V hlavní hale jsou k dispozici nejméně 4 šatny a příslušné sociální vybavení, šatna pro 
rozhodčí a místnost pro administrativu řídící komise NF/Festivalu. 
  
Pořadatel může uvést v přihlášce další údaje, které považuje za vhodné a které mohou 
přiblížit podmínky, za jakých bude turnaj zorganizován - doprovodný program, možnost 
regenerace apod. 
  
Pořadatel uvede v přihlášce jméno organizačního pracovníka, se kterým bude vedena 
korespondence včetně e-mailové adresy. 
 
Pořadatel uvede v přihlášce odpovědnou osobu - ředitele turnaje, který zodpovídá za 
dodržení údajů uvedených v přihlášce a průběh turnaje a je členem řídící komise 
turnaje. 
  
Pořadatel přiloží k přihlášce do výběrového řízení kladné stanovisko nebo doporučení 
oblastního výboru ČBF. 
 
Pořadatel zašle uvedené podklady na adresu: 
ČBF – Česká asociace minibasketbalu, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
nejpozději do 11. prosince 2017. 
 
Adresa pro elektronické poslání kopie přihlášky se základními údaji: 
jnovotny@cbf.cz. 
 
Formulář pro vyplnění přihlášek je ke stažení na stránkách minibasketbalu 
(http://www.minibasketbal.cz/dokumenty/dokumenty1.html) 
 
Na neúplné, nedostatečně vyplněné nebo pozdě zaslané přihlášky nebude brán zřetel. 
  



Výbor ČAMB provede výběr pořadatelů do 15. 12. 2017 a sdělí všem zájemcům výsledek 
výběrového řízení. 
  
Finanční podmínky uspořádání turnaje: 
 
ČBF poskytne každému pořadateli: 

1. NF U11, NF U12 a NF U13 dotaci ve výši 3000,- Kč na jedno družstvo na základě 
Dohody o poskytnutí příspěvku ze státní dotace na talentovanou mládež (nejvýše 
36.000 Kč na 1 turnaj, pro 12 družstev). V případě účasti většího počtu družstev 
na turnaji (14 či 16) poskytne ČBF pořadateli dotaci ve výši 1500,- Kč pro tato 
družstva (tedy 13-16 účastník).  
 

2. F U12 a F U13 dotaci ve výši 2000,- Kč na jedno družstvo na základě Dohody o 
poskytnutí příspěvku ze státní dotace na talentovanou mládež (nejvýše 24.000,- 
Kč na 1 turnaj, max. pro 12 družstev). V případě účasti většího počtu družstev na 
turnaji (14 či 16) poskytne ČBF pořadateli dotaci ve výši 1500,- Kč pro tato 
družstva (tedy 13-16 účastník). 

 
 

Podmínky vyúčtování dotace stanovuje hospodářské odd. ČBF. Z této částky uhradí 
pořadatel náklady rozhodčích, pronájem ploch a ceny podle Propozic NF/Festivalu.  
Start dvou družstev jednoho klubu na Festivalu je možný, pokud počet zájemců o start je 
nižší. 
 
Zúčastněná družstva uhradí pořadateli jednotný poplatek za start na turnaji ve výši 
1.200,- Kč. 
  
Členové výboru ČAMB, výboru oblastního ČBF hradí své náklady sami a účtují je přísluš-
nému orgánu. 
  
 
 
Rámcové organizační podmínky pořádání Festivalů nebo Národního finále: 
 
Garantem průběhu Festivalu/NF je pořadatel a oblastní výbor ČBF. 
  
Národní finále mix proběhne tehdy, pokud se k účasti na NF přihlásí alespoň 8 týmů. 
 
Festivaly minibasketbalu/NF jsou mistrovské soutěže podle SŘB, čl.3, odst. 2, odrážky 1-
3 a vztahuje se na ně SŘB, Pravidla basketbalu a úpravy dané Propozicemi, které jsou 
schváleny V ČBF. 
 
Delegaci rozhodčích zajistí pořadatel ve spolupráci s oblastní ČBF, též jmenuje i hlavního 
rozhodčího turnaje. 
 
Výběr družstev podle klíče 9+1+2 provádí výbor ČAMB - 9 míst je rezervováno pro 
vítěze příslušných oblastních soutěží, jedno místo pro pořadatele /pokud není zároveň 
vítězem/ a 2 místa přidělí výbor ČAMB dalším klubům (divoké karty dle koeficientů 



úspěšnosti). Výbor ČAMB stanoví závěrku přihlášek a shromažďuje přihlášky družstev, 
výbor ČAMB provede rovněž rozlosování Festivalu nebo NF. 
  
Start zahraničních družstev je možný v případě, že počet uchazečů o start z řad 
domácích družstev je nižší než kapacita turnaje. O startu zahraničního družstva 
rozhoduje výbor ČAMB. 
  
Pořadatel jmenuje řídící komisi Festivalu/NF, která je nejméně 3 členná a skládá se 
z delegáta ČAMB, hlavního rozhodčího a zástupce pořadatele. 
  
Medaile pro první tři družstva v počtu 18 ks na jedno družstvo dodá ČBF. 
Pořadatel garantuje zajištění 3 pohárů s uvedením názvu turnaje a umístěním pro první 
tři družstva a minimálně pět cen pro nejlepší jednotlivce. 
 
Výbor ČAMB kontroluje průběh Festivalu/NF prostřednictvím delegáta, jehož jméno 
sdělí pořadateli. 
Pořadatel je povinen do 10 dnů po skončení Festivalu/NF vyhotovit zprávu, ve které 
budou uvedeny oficiální výsledky NF/Festivalu, případně i další údaje z jeho průběhu, 
které budou považovány za důležité nebo budou vyžádány výborem ČAMB. Tuto zprávu 
zašle pořadatel na adresu ČAMB a elektronicky na ČBF. (Jiří Novotný: jnovotny@cbf.cz a 
ekonom.odd. Ing. Karolína Slanařová: kslanarová@cbf.cz ) 
 
V případě, že pořadatel nedodá zprávu z turnaje + nevystaví a nezašle fakturu (dotace 
ČBF pořadateli) v kalendářním roce, v kterém se turnaj konal, zakládá důvod 
k nevyplacení dotace. 
 
Výbor ČAMB zhodnotí průběh Festivalů/NF do 20. 6. 2018 a podá informaci VV ČBF. 
Nedostatky v průběhu Festivalů/NF, zaviněné pořadateli jsou důvodem ke krácení 
dotace. 
 
Výše nákladů pro zúčastněná družstva bude jedním z kritérií pro výběr pořadatelů NF! 
  
 
      Michal Konečný v. r. 
   generální sekretář ČBF 


