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A. Pořadatelé: 

 

1. Česká basketbalová federace o. s., Zátopkova 100/2 Praha 6 – Strahov, 160 17  

 Vyhlašuje soutěž a zajišťuje sportovní záležitosti turnaje 

 BSK České Budějovice, Kostelní 1226/32, České Budějovice, 370 04 
 Místní pořadatel 

  

 Soutěž bude v roce 2015 prezentována pod názvem „Chance 3x3 Tour 2015“. 

  

 

B. Soutěž Chance 3x3 – Tour 2015: 

 

1. Charakteristika soutěže Chance 3x3 Tour 2015: 

 Otevřená mistrovská soutěž družstev a hráčů v basketbalu 3x3, bez ohledu na klubovou a státní 

příslušnost hráčů. Soutěží se v šesti jednodenních Turnajích (České Budějovice, Brno, Zlín, Ostrava, 

Hradec Králové, Praha). Nejlépe hodnocená družstva a nejlepší hráči se zúčastní sedmého, 

závěrečného finálového turnaje v Praze. 

 Hraje se v kategoriích muži Elite (Over 18, na každém turnaji maximálně 16 družstev), ženy Elite 

(Over 18, na každém turnaji maximálně 8 družstev), junioři a žáci (U18 a U15, na každém turnaji 

maximálně 8 družstev) a juniorky a žákyně (U18 a U15, na každém turnaji maximálně 8 družstev) 

 

2. Projekt: 

Jedná se o prioritní rozvojový projekt České basketbalové federace, v souladu s projektem 

světové basketbalové federace FIBA „Z ulice na olympiádu“. 

 

3. Turnaj pro rodiny: 

Současně bude v Českých Budějovicích pořádán turnaj pro rodiny (minimálně jedna dívka/chlapec do 

18 let a minimálně jeden dospělý starší 35 let, maximální počet družstev je 8), hrát se bude  v den 

konání turnaje Chance 3x3 Tour 2015 na jednom profesionálním kurtu. 

 

 

C. Termín a místo, počet osob: 

 

1. Termín: 

 Sobota 23. května 2015 

 Zahájení instalace technického vybavení turnaje od 5:30 hodin. 

 Turnaj od 12:00 hodin do minimálně 18:00 hodin. 

 Vyhlášení vítězů, předání cen, zakončení do 18:30 hodin. 

 Úklid, demontáž a odvoz technického vybavení do 22:00 hodin. 

 

2. Místo: 

 České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II., pod záštitou primátora města České 

Budějovice, Ing. Jiřího Svobody 

 

3. Počet osob: 

 Dospělí hráči a hráčky 100, mládež hráči a hráčky 130. 

 Realizační tým 70 osob. 

 Diváci předpoklad min. 2000 osob 

 

 

 

 

 


