
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁRODNÍ FINÁLE 
mladších minižákyň v basketbalu 

pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France 

JIČÍN 
2.– 4. KVĚTNA 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1.  Základní informace 
 

- Akreditace všech účastníků NÁRODNÍHO FINÁLE proběhne ve sportovní hale SZMJ, 
Revoluční 863, Jičín (přední vchod od hotelu START). 

- Zde bude vytvořena kancelář turnaje, družstva obdrží informace, materiály, karty účastníka 
NF a dojde k vyřešení finančních záležitostí. 

- Zároveň zde bude provedena kontrola soupisek, licencí a dokumentů dle požadavků 
propozic turnaje. 

 
2.  Informace o halách, ubytování apod. 
 
- Sportovní hala a tělocvična: Revoluční 863, Jičín – pro hráčky a realizační týmy zadní 

vchod od stadionu, pro diváky a doprovod hlavní vchod od hotelu START a lipové aleje. 
!! Prosíme o dodržování pořádku a přezouvání. Do zázemí (šatny apod.) mají přístup pouze 
hráčky a realizační tým družstva !! V zázemí probíhá na etapy rekonstrukce šaten, proto 
prosíme o dodržování všech pokynů. 
 

- Domov mládeže VOŠ a SPŠ Jičín: Denisova 212, Jičín (cena 180 Kč/osoba/noc) 
!! Ubytování bude možné v pátek 2.5. od cca 13 hodin z důvodu školní výuky tento den. 
Upozorňujeme, že na internátu SPŠ budou v některých skříních uschovány věci studentů SPŠ. 
Nepůjde o žádné cennosti, ale nebylo možné internát kompletně vyklidit !! 

 
- Ubytovna SPORT: Revoluční 1142, Jičín (cena 180 Kč/osoba/no c) 

!! Ubytování bude možné od  cca 14  hodiny od 1.5. pro družstva hrající již v pátek ráno !! 
 

- Ubytovna TJ: Revoluční 1061, Jičín (cena 180 Kč/osoba/noc) 
!! Ubytování bude možné od  cca 14  hodiny od 1.5. pro družstva hrající již v pátek ráno !! 
 

- Ubytovna autocamp Rumcajs: Koněvova 331, Jičín (cena 180 Kč/osoba/noc) 
!! Ubytování bude možné od  cca 14  hodiny od 1.5. pro družstva hrající již v pátek ráno !! 
 

- 4.Základní škola: Železnická 460 (pro zájemce ve třídách, cena 30 Kč/osoba/noc) 
!! Ubytování bude možné od  cca 14  hodiny !! 
 

- Domov mládeže VOŠ a SPŠ Jičín –  stravování:  
Cena stravy: snídaně 45 Kč, oběd 80 Kč, večeře 75 Kč, balíček v neděli 75 Kč 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pátek 2. 5. 

oběd 11.00 – 13.30 
Kmínová polévka s houskou, holandský řízek, bramborová kaše, 
kompot, čaj s citrónem, džus. 

večeře 17.30 – 20.00 Milánské špagety se sýrem, jablko, džus, rohlíky 1 ks, jogurt. 

Sobota 3. 5. 

snídaně 7.30 – 9.30 
Chléb, rohlíky, housky, ječmínkové rohlíky, máslo, med, džem, 
šunka + plátkový sýr, paprika, okurka, kobliha, corn-flakes, jablko, 
čaj s citrónem, kakao, mléko. 

oběd 11.00 – 13.30 
Čočková polévka, masová kuřecí směs, rýže, bublanina, čaj s 
citrónem, džus. 

večeře 17.30 – 19.00 
Smažený sýr, brambor m.m., dresink ze zakysané smetany, 
okurkový salát, jablko, džus, sladký loupák, jogurt. 

Neděle 4. 5. 

snídaně 6.45 – 8.45 
Chléb, rohlíky, housky, ječmínkové rohlíky, máslo, med, džem, 
debrecínka + plátkový sýr, vánočka, jablko, ovocný čaj, kakao, 
mléko. 

Oběd 11.00 – 14.00 
Vepřový vývar s nudlemi, svíčková na smetaně s brusinkami, 
houskový knedlík, pomeranč, ovocný čaj, džus. 



 
 
 
 
 

 
 

3.  Náležitosti družstev 
 
Všeobecné podmínky pro start družstva v turnaji 
 
Družstva startují na jednu soupisku pro sezónu 2013/2014 potvrzenou oblastním pracovištěm 

ČBF, hráči startují na licenční průkazy ČBF. 
Startovat mohou všichni hráči/hráčky uvedení na soupisce družstva, kteří jsou k datu soutěže 

registrováni za oddíl nebo do něj mají pro sezónu 2013/2014 povoleno hostování. 
Platnost licenčních průkazů vyznačená do 15.5. 2014 a to včetně hostujících a zahraničních 

hráčů/hráček, se pro konání turnaje automaticky prodlužuje, bez nutnosti vyznačení této 
skutečnosti v licenčním průkazu. 

Při prezentaci družstev vybere pořadatel od účastníků turnaje a) cestovní pasy, případně 
originály či úředně ověřené kopie rodných listů všech hráčů/hráček, b) licence c) soupisku 
družstva a předloží je k nahlédnutí delegátovi ČAMB . Kontrolu náležitostí provede delegát před 
prvním utkáním družstva v turnaji. V případě zjištění startu staršího hráče/hráčky je udělena 
oddílu pokuta 1200,- Kč a je okamžitě vyloučen z NF/F. Povolen start nejvýše dvou zahraničních 
hráčů/hráček s platnou licencí v jednom družstvu. 

 
Pro start na Festivalu je počet hráčů /hráček jednoho družstva omezen na 15, počet členů 

doprovodu na 3. 
 
Zúčastněná družstva uhradí pořadateli poplatek za start na turnaji ve výši 1.200,- Kč. 
 
Družstvo vedené v utkání jako domácí nastupuje ve světlých (bílých) dresech a lavičku má 

vlevo od stolku. 
 
PŘEDPIS 
 
Hraje se podle Pravidel minibasketbalu platných od 1.9. 2005. 
Národní finále v minibasketbalu jsou mistrovské soutěže podle SŘB, čl. 3, odst. 2, odrážky 1-3 a 

vztahuje se na ně SŘB. Družstvo uvedené v Rozpise NF a rozlosování jako první má povinnost 
nastoupit v bílých / světlých / dresech, družstvo uvedené jako 2. nastupuje v tmavých dresech, 
pokud nedojde k dohodě družstev. 

 

4.  Hrací doba, výška košů, míče 
 
 Hrací doba pro všechny kategorie 
 
Hrací doba pro všechny kategorie je 4x8 minut čistého času. 
 
Výška košů 
 
Výška košů je pro kategorie mladších a nejmladších minižákyň a minižáků 260 cm, pro kategorie 
staršího minižactva pak 305 cm. 
 
Velikost míčů 
 
Hraje se míči velikosti č. 5. 
 
Námitky a protesty 
Viz čl. 40 SŘB. Lze podat soutěžní komisi turnaje do 60 min. po skončení utkání s vkladem 500,- Kč. 
Soutěžní komise rozhodne na místě. 



 
 
 
 
 

 

5.  Řídící komise turnaje 

 
Jiří Novotný, předseda řídící komise, delegát ČBF, ČAMB 
David Streubel, člen řídící komise, zástupce pořadatele BSK TJ Jičín 
Martin Tejchman, člen řídící komise, zástupce ČABR včo 
 

6. Organizační výbor turnaje 

 

 
7.  Doprovodný program 

 

Pro účastníky – hráčky a realizační tým vstupné zdarma v rámci Národního finále 
mladších minižákyň Jičín 2014. Vstup bude umožněn na základě předložení účastnické 
karty. 

1. Aquacentrum Jičín 

„Vodní království ve městě pohádek“ – bazény, vířivky, divoká řeka, 
tobogán, pára – dokonalá relaxace 

• Revoluční 863, Jičín 
• www.sport-jicin.cz 
• pátek 15.00–21.00, sobota a neděle 10.00–21.00 

 

Aquacentrum Jičín je vyhledávaný a kvalitně vybavený aquapark, ve kterém najdou vyžití jak 
příznivci sportu, tak zastánci klidné vodní rekreace. Zahrnuje 25 m dlouhý bazén, oválnou divokou 
řeku, whirpool a parní komoru. Pokud si chcete užít trochy adrenalinu, je 96 m dlouhý tobogan s 
více než osmimetrovým výškovým rozdílem ten pravý. Rodiče s dětmi určitě potěší dětské 
brouzdaliště s umělou řekou a vodním hřibem. Aquacentrum nabízí kurzy plavaní pro těhotné i 
kojence. 

Milovníky skoků do vody jistě potěší skokanský bazén s jedním prknem a hloubkou 3,9 m. Za 
vhodného počasí je ve stejném provozním čase jako bazén otevřena venkovní plocha. Opalování 
je možné na travnaté ploše či oblázkové pláži. K dispozici jsou lehátka a dvě pískoviště pro malé 
děti. !! Pro návštěvu Aquacentra upozorňujeme, že vstup je povolen pouze v elastických plavkách, 
šortky a kraťasy jsou zakázány !! 

Organizační výbor turnaje 

Jméno Funkce Telefon E-mail 

David Streubel ředitel turnaje 737 233 682 david.streubel@basketjicin.cz 

Vladimír Horyna zástupce ředitele turnaje 774 557 722 mira.horyna@basketjicin.cz 

Martin Rejlek 
ubytování a stravování 

604 574 719 martin.rejlek@basketjicin.cz  
statistiky, video apod. 

Miroslav Čech zpravodajství, fotografování 731 068 250 optimistanaentou@seznam.cz 

Kateřina Doškářová zdravotní zajištění (So a Ne) 732 256 715  

Anita Smolíková Každý koš pomáhá, statistiky 723 334 319 anita.smolikova@email.cz 

    



 
 
 
 
 

2. Valdická brána 

Pohádkový pohled do jičínské pahorkatiny a na město Jičín. 

• Valdštejnovo náměstí, Jičín 
• www.rumcajsovasevcovna.cz/jicinska-brana 
• pátek, sobota i neděle 9.00–17.00 

Tato 52 metrů vysoká strážná věž se hrdě tyčí v samotném centru města a je 
dominantou Valdštejnova náměstí. Byla postavena jako součást městského 
opevnění a zachovala se jediná ze tří bran. Původně měla jen dvě patra, ale po 
požáru v roce 1589 byla zvýšena o patro třetí s bytem věžníka, vyhlídkovým 
ochozem a jehlancovou osmibokou střechou. 

Z věže je nádherný výhled do okolní krajiny. Vidět odtud můžete Zvičiny, 
Krkonoše, Kozákov, ale i Ještěd. Musíte však nejprve zdolat 156 schodů, které na vyhlídkový ochoz 
ve výšce 32 metrů vedou. Schody v druhém patře jsou dřevěné a není to nic pro ty, kteří mají 
strach z výšek. Ti, kteří je zdolají, se však mohou těšit na výhled vskutku královský. Valdická brána 
neslouží jen jako rozhledna, konají se tu i výstavy, besedy, koncerty či divadelní představení 
ochotníků ze Závěsného divadla. 

3. Rumcajsova ševcovna 

 

Rumcajsova domácnost z dob, kdy ještě nebyl loupežníkem… 

• Pod Koštofránkem, Jičín 
• www.rumcajsovasevcovna.cz/rumcajsova-sevcovna 
• pátek, sobota i neděle 9.00–17.00 

Hned pod věží v ulici Pod Koštofránkem je stavení, které patří ševci Rumcajsovi. Ano, 
i Rumcajs, ještě než se vydal na pohádkovou loupežnickou dráhu, býval obyčejným poctivým 
řemeslníkem. V Rumcajsově příbytku najdete nejen Manku a synka Cipíska, ale i pravou 
ševcovskou dílnu, Mančinu bylinkovou zahrádku, hernu pro děti, Cipískovu ZOO, občerstvení a 
další kratochvíle. 

Rumcajsova ševcovna je vzpomínkou na vynikajícího spisovatele Václava Čtvrtka a skvělého 
malíře Radka Pilaře, který je autorem těchto pohádkových postaviček. Část ševcovny zdobí jeho 
ilustrace. Na Den dětí 1. máje se tu již tradičně koná Dvorková slavnost. Se svými ratolestmi si tu 
můžete hrát, zatančit a ochutnat pravý jičínský štrúdl. Ševcovna a ševcovská dílna nabízí dětem 
herní aktivity a zábavu i v době konání festivalu Jičín – město pohádky, který se koná každý rok v 
září. 

4. Galerie Radka Pilaře 

 

„Jedinečná interaktivní expozice Rumcajsův svět Radka Pilaře.“ 

• Městské informační centrum, Valdštejnovo náměstí, Jičín 
• www.rumcajsuvsvet.cz 
• Pátek, sobota i neděle 9.00–17.00 hod. 



 
 
 
 
 

 

Jedná se svého druhu o jedinečnou expozici v České republice pro rodiny s dětmi, kde se 
rázem malí i velcí ocitnou v prostředí příběhů o loupežníkovi Rumcajsovi tak, jak ho výtvarně 
vytvořil Radek Pilař. Expozice vznikla v rámci česko-slovensko-polského projektu Brána do 
pohádky. 

Novou atrakci v městském informačním centru na Valdštejnově náměstí tvoří interaktivní 
modely s pohádkovými motivy, které mohou lidé pomocí důmyslných mechanismů sami uvádět 
do pohybu. 

 

5. Kouzelník Magic Alex 

MAGIC ALEX se kouzlům věnuje od 18 let. Projel s nimi celou 
republiku a část Evropy. V domácích soutěžích je držitelem 
nejvyšších ocenění a je juniorským mistrem republiky. Stejně tak 
v Německu nebo v Rakousku získal několikrát prvenství v kategorii 
všeobecná magie. V roce 2010 se v televizní soutěži Talentmania 
probojoval až do finálového kola mezi deset nejlepších. V roce 2013 
se se stejným úspěchem představil v televizní soutěži 
ČeskoSlovensko má Talent. V lednu letošního roku se zúčastnil 
podobné talentové soutěže v Londýně. V současné době se jednak 
připravuje na státní zkoušky na vysoké škole, které ho čekají už 
koncem května. V létě bude kouzlit v Dubaji a také v Thajsku. 

Sobota 3.5. v 19.15 hod. sportovní hala. 

 

 
 

8. Zahájení, vyhlášení a sobotní večer 

 
Informace v barevném bulletinu, případně v kanceláři turnaje.  
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