
 

“HEJBNI SE... A SBÍREJ FANOUŠKY” 

MANUÁL PRO TRENÉRY 

 
PŘEDSTAVENÍ A CÍL SOUTĚŽE  
CZ BASKETBALL připravil soutěž, kdy každý hráč může přispět ke splnění týmového cíle. Tým za 
splněné aktivity sbírá virtuální fanoušky pro český národní tým mužů, který 20. a 22. února odehraje 
kvalifikační utkání o ME 2022. Čím více budou hráči trénovat, tím větší podporu získají pro Lvy. Hráči 
se tak kondičně rozvíjejí, spolupracují v rámci týmu a zároveň podporují české reprezentanty.  

 
Do soutěže se může zapojit jakýkoliv tým dětí a mládeže. Tým pohybovými aktivitami jednotlivých 
hráčů získává důležité body. Hráči své aktivity nahlašují trenérovi a trenér je zapisuje do online 
formuláře. Průběžné výsledky je možné sledovat vždy v pátek na sociálních sítích @cz.basketball.  
 
Nejlepší tým v každé kategorii obdrží na konci soutěže hodnotné ceny a navíc se bude moci zúčastnit 
utkání reprezentace mužů virtuálně přímo v hale v přímém přenosu ČT Sport!  
 
Hráči i trenéři ctí hodnoty sportu a proto nahlašují a zapisují své výkony v rámci fair play.  
 
 
KATEGORIE 
Baby Basket  U6 - U10 (2011 a mladší) -  chlapci 
Baby Basket   U6 - U10 (2011 a mladší) -  dívky 
Minibasketbal  U11 - U13 (2008, 2009, 2010) - chlapci 
Minibasketbal  U11 - U13 (2008, 2009, 2010) - dívky 
Žactvo   U14 - U15 (2006, 2007) - chlapci 
Žactvo   U14 - U15 (2006, 2007) - dívky 
Dorost   U16 - U19 (2005, 2004, 2003, 2002) - chlapci 
Dorost   U16 - U19 (2005, 2004, 2003, 2002) - dívky 
 
V případě smíšených týmů v kategoriích Baby Basket a Minibasketbal se tým zařazuje do skupiny 
podle převládajícího pohlaví. 

 
Každý hráč smí soutěžit pouze v jednom týmu. 
 
Pokud trenér působí u více týmů jedné kategorie a chce je přihlásit zvlášť, pak je nutné rozlišit je v 
názvu (př. BK Děčín U11, BK Děčín U13).  
 
 
ČASOVÁ OSA 
Začátek soutěže:  29. 1. 2021  
Konec soutěže:   18. 2. 2021 

1. soutěžní týden  29. 1. - 4. 2. 2021 
2. soutěžní týden  5. 2. - 11. 2. 2021 
3. soutěžní týden  12. 2. - 18. 2. 2021 

Zveřejnění průběžného pořadí:  5. 2. 2021 a 12. 2. 2021 
Vyhlášení konečného pořadí: 19. 2. 2021 



 

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE 
Trenér si otevře odkaz na online formulář a vyplní jeho hlavičku (jméno, kontakt, telefonní číslo, 
název týmu, kategorii). Potvrdí stisknutím tlačítka “začít”. Poté bude trenér vyzván k registraci. 
Úspěšně provedenou registrací trenér přihlásí tým do soutěže. Pro opětovné přihlášení do online 
formuláře se trenér buď přihlásí přes vygenerovaný odkaz (je nutné si jej uložit), nebo si jej nechá 
zaslat na mail, případně si jej počítač zapamatuje. V dalších krocích probíhá záznam soutěžních 
pohybových aktivit hráčů. 
 
Soutěže se může zúčastnit tým o libovolném počtu hráčů. Online formulář ovšem vyhodnocuje 
maximálně 10 nejaktivnějších (hráčů s největším ziskem pohybových jednotek) v jednotlivém 
soutěžním týdnu.  
 
Odkaz na přihlašovací online formulář zde:  
https://eu.jotform.com/210215789700049 
 
Odkaz na detailnější informace k přihlášení a záznamu dat zde: 
http://komise.cbf.cz/files/2525OGV.pdf  
 
 
ZÁZNAM DAT 
V případě, že trenér správně vyplnil úvodní stránku online formuláře, může přejít k záznamu 
pohybových aktivit hráčů. 

 
Trenér vyplní jména a ročníky narození hráčů, kteří daný den splnili nějakou z pohybových aktivit a 
zaznamená dobu trvání těchto aktivit (desítky minut). Prosíme o správné vyplnění jmen (jméno hráče 
musí zůstat každý den stejné). Data není nutné vyplňovat každý den, je možné výsledky zaznamenat i 
zpětně, ale vždy v rámci daného soutěžního týdne (pátek až čtvrtek). Mezi dny v daném soutěžním 
týdnu lze libovolně přecházet.  
 
Zaznamenaná data je možné průběžně ukládat (tlačítko “uložit na později”). V případě, že trenér již 
nebude data upravovat, výsledky odešle ke zhodnocení a automatickému přepočtu (tlačítko  
“odeslat” u čtvrtků). Poté již odeslaná data nelze měnit. 
 
Konec vkládání dat bude vždy na konci soutěžního týdne ve čtvrtek ve 23:59. Po tomto čase 
nebude možné výsledky vkládat a začne vyhodnocování dat. 
 
Systém automaticky převádí minuty na pohybové jednotky, respektive na virtuální fanoušky (příklad 
výpočtu níže). Automaticky započítává maximálně 10 nejlepších výsledků jednotlivců týmu, tj. 10 
nejlepších týdenních výkonů hráčů.  
 
 
PŘEPOČET POHYBOVÝCH AKTIVIT NA POHYBOVÉ JEDNOTKY A VIRTUÁLNÍ FANOUŠKY 
Přepočet zaznamenaných pohybových aktivit na pohybové jednotky a virtuální fanoušky probíhá 
automaticky v online formuláři. Počet získaných pohybových jednotek a virtuálních fanoušků se 
trenér dozví po odeslání dat za celý soutěžní týden. 

https://eu.jotform.com/210215789700049
http://komise.cbf.cz/files/2525OGV.pdf


 

Každá pohybová aktivita z nabídky je hodnocena hodnotou v rozmezí 1 (např. chůze) až 4 
(posilování), která určuje prioritu prováděné aktivity. Hodnota dané pohybové aktivity se vynásobí 
délkou trvání aktivity (zaokrouhleno na desítky minut). Výsledkem je číselná hodnota vyjádřená 
v  pohybových jednotkách (PJ). Pohybová jednotka je uměle vytvořená jednotka pouze pro účel této 
soutěže. Každý tým se svou pohybovou činností jednotlivých hráčů snaží získat co nejvíce pohybových 
jednotek. Každých celých 10 pohybových jednotek znamená zisk 1 virtuálního fanouška. 
 

Příklad zaznamenaných pohybových aktivit jednoho hráče za týden: 
30 minut basketbalu (hodnota 4), 30 minut běhu (hodnota 3), 60 minut posilování (hodnota 4) 
= 30 x 4 + 30 x 3 + 60 x 4 = 450 PJ = 45 fanoušků 
 

Příklad zaznamenaných pohybových aktivit jednoho týmu (10 hráčů) za týden (při předpokladu 
splnění stejných pohybových aktivit): 
10 x 450 PJ = 4500 PJ = 450 fanoušků 

 

 
KATEGORIE POHYBOVÝCH AKTIVIT 

• BASKETBAL (hodnota 4) 
Aktivity s míčem nebo s míči (střelba, driblink, ballhandling, přihrávky) 

• RYCHLOST A KOORDINACE (hodnota 4) 
Koordinační, obratnostní a rychlostní aktivity (krátké intenzivní výběhy, překážkové dráhy, 
přeskoky přes švihadlo, agility apod.)  

• POSILOVÁNÍ (hodnota 4) 
Jakýkoliv typ posilování (s vlastní vahou, s činkami, na strojích, s expandéry apod.) 

• VYTRVALOST - VYSOKÁ INTENZITA (hodnota 3) 
Aerobní aktivity o vysoké intenzitě (běh, běžecké lyžování, jízda na kole apod.) 

• VYTRVALOST - STŘEDNÍ INTENZITA hodnota (2) 
 Aerobní aktivity o střední intenzitě (např. bruslení, plavání, sjezdové lyžování apod.) 

• VYTRVALOST - NÍZKÁ INTENZITA (hodnota 1) 
Aerobní aktivity o nízké intenzitě (např. chůze, bobování apod.) 

• SPORTOVNÍ HRY (hodnota 3) 
Sportovní hry, průpravné hry (basketbal, fotbal, lední hokej, modifikace pravidel apod.) 

• MOBILITA (hodnota 3) 
Cvičení pro rozvoj mobility a flexibility (strečink, jóga, korektivní cvičení, kompenzační cvičení 
apod.) 

 
Pokud pohybová aktivita, které se Vaši hráči chtějí věnovat, v nabídce není, zvolte aktivitu, která jí je 
nejvíce podobná. 

 
Hráči se účastní pohybových aktivit při současném dodržování vládních nařízení. 
 
Doporučení pohybových aktivit v průběhu týdne pro jednotlivé kategorie zde:  
https://komise.cbf.cz/files/2524NmE.pdf 

 
 

https://komise.cbf.cz/files/2524NmE.pdf


 

PRŮBĚŽNÉ A KONEČNÉ VÝSLEDKY 
Průběžné výsledky soutěže v jednotlivých kategoriích a celkový zisk virtuálních fanoušků budou 
zveřejněny po konci jednotlivých soutěžních týdnů na sociálních sítích @cz.basketball. Konečné 
výsledky a celkový počet virtuálních fanoušků budou taktéž zveřejněny po konci celého soutěžního 
období na sociálních sítích @cz.basketball. 
 
 
ODMĚNY 
Vítěz každé kategorie vyhrává pro svůj tým tři basketbalové míče a pro všechny zúčastněné hráče 
výherního týmu trička. Nejlepší týmy navíc budou moct fandit českému národnímu týmu přímo přes 
velkoplošnou obrazovku ve Vilniusu a vidět se na ČT Sport. 

 
Poznámka: 
Informace zveřejněné v textu týkající se hráčů a trenérů jsou určeny i pro hráčky a trenérky. 
Př. hráč = hráč i hráčka, trenéři = trenéři i trenérky 
 
Kontakty: 
Milena Moulisová - mmoulisova@cbf.cz 
Michal Kocián - mkocian@cbf.cz 
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