Basketbalový oddíl TJ Jiskra Kyjov
pořádá

Vánoční turnaj
Termín: 27.-29.12.2010
Místo konání: Městská hala na stadionu v Kyjově
Kategorie: starší minižáci (nar. 98 a mladší)
Pravidla: Družstva v každé kategorii budou rozdělena do dvou
skupin, kde budou hrát systémem „každý s každým“. Po
odehrání základních skupin, družstva odehrají křížové
semifinále o 1.- 4. místo a 5.-8. místo. Poslední hrací den
sehrají družstva zápasy o konečné umístění. Hraje se
podle platných pravidel basketbalu a minibasketbalu pro
sezónu 2010/2011. Bude se hrát s míčem č. 5 a na velké
koše. Hraje se na čistý čas 4x 8 min.

Program turnaje: Slavnostní zahájení proběhne v pondělí po
odehrání všech zápasů (cca v 20:00). Po
slavnostním zahájení volně naváže diskotéka
pro hráče, trenéry a doprovod. Každé družstvo
odehraje 5 utkání. V pondělí a v úterý budou
odehrány zápasy ve skupině a semifinále.
Zápasy o umístění budou odehrány v středu.
Slavnostní ukončení a vyhlášení výsledků bude
ve středu po finálovém utkání.

Startovné: 2000,- Kč ( 77 € - dle aktuálního kurzu)

Poplatek za osobu:

v ceně je zahrnuto ubytování, strava, pití,
triko s logem.

A: 3 dny ubytovna - lůžko ( 2 noci + 3x plná penze )
CENA: 1200,- Kč
B: 3 dny hala ( 2 noci + 3x plná penze ) – vlastní spacák a karimatku
CENA: 1000,- Kč

Stravování: 200,- Kč /plná penze/os/den . Začátek stravování 27.12.
obědem. Stravování je zajištěno formou jednotného
menu pro všechny účastníky turnaje v restauraci
Atlantic.

Odměny: První tři umístěná družstva získají pohár, medaile,
diplomy a upomínkové předměty. Budou vyhlášeni
nejlepší hráči v každém družstvu. Každý hráč dostane
triko s logem turnaje.

Pro trenéry: V úterý 28.12. bude zajištěn večerní program pro
trenéry v zasedací místnosti na stadioně.

Přihláška: Přihlášky posílejte do 30. září 2010.
na adresu: Radim Mezihorák, Klínky 2423, 69701 Kyjov
nebo na mail: radas.mez@gmail.com
mob. +420731718485
Kateřina Matyášová : mail: matisskyjov@gmail.com
mob. +420720511845

