
VIII. Jarmo čný streetball Sereď 2011 
 
 
 

Podmienky účasti 
 
 
Základnou podmienkou je minimálne trojčlenné družstvo. Veková hranica je obmedzená 
podľa kategórií: A do 10 rokov ( v čase konania turnaja nesmie hráč dovŕšiť 10 rokov, t.j. 
musí byť narodený po 26.6.2001 ), B do 12 rokov ( narodený po 26.6.1999 ), C do 14 rokov - 
( narodený po 26.6.1997 ), D do 18 rokov ( narodený po 26.6.1992 ), E do 30 rokov ( 
narodený po 26.6.1981), F nad 30 rokov ( narodený do 26.6.1981). V každej kategórii ( okrem 
kategórie F ) môže štartovať mladší hráč, resp. mladšia hráčka. Každé družstvo musí mať dve 
sady tričiek, resp. dresov ( svetlé a tmavé ). Počet hráčov je zhora obmedzený 4 ( 3+1 ). 
Všetci hráči musia mať pri sebe OP, resp. v kategórii A,B,C preukaz poistenca, zaplatené 
štartovné a odovzdanú prihlášku do 23.6.2011. 
 
 

Základné ustanovenia 
 
 
1.1 Riadenie súťaže – organizačný štáb 
1.2 Predpis – Hrá sa podľa upravených pravidiel basketbalu pre streetballové účely. Prípadné 

predĺženie trvá 3 minúty.  
1.3 Hrací deň – Sobota  25.06.2011 ( 09:00 – 18:00 ) 
1.4 Rozhodcovia – Na každom zápase bude prítomný jeden rozhodca – pozorovateľ, ktorý 

bude zodpovedný za dodržiavanie pravidiel počas hry, kontrolu času a skóre. 
1.5 Protest – Podáva sa najneskôr 20 minút po skončení zápasu s vkladom 10,- €. 
1.6 Ihriská – Turnaj sa hrá na asfaltových ihriskách na Mlynárskej ulici 
 
 

Zvláštne ustanovenia 
 
 
2.1 Každý rozhodca bude mať k dispozícii potvrdenú prihlášku oboch družstiev pre prípadný 

protest, ktorý môže dať kapitán jedného, či druhého družstva kvôli neoprávnenému štartu 
niektorého hráča. Každý neoprávnený štart hráča sa trestá kontumáciou 16:0 v prospech 
súpera. 

2.2 Čakacia doba na družstvo je 5 minút. Ak po uplynutí tejto doby niektoré z družstiev 
nenastúpi na zápas, resp. nebude mať k dispozícii minimálne troch hráčov, trestá sa 
kontumáciou 16:0 v prospech súpera. 

 
 
 
 
 
 
 


