BADEM PONÚKA

BASKETBAL DETÍ A MLÁDEŽE

CHILDRENS’S YOUTH’S BASKETBALL
BASKETBALL DER KINDER UND JUGEND

XXIV. FESTIVAL V MINIBASKETBALE A BASKETBALE

B A D E M 2015
BADEM - BASKETBAL DETÍ A MLÁDEŽE - ponúka možnosť
v závere sezóny 2014/2015 dobre si zahrať na našich turnajoch
a porovnať svoju výkonnosť s rovesníkmi aj zo zahraničia.
Predpokladáme účasť družstiev zo Slovenska, Čiech i družstiev z iných krajín.
BADEM pozýva Vaše družstvo na XXIV. FESTIVAL V MINIBASKETBALE A BASKETBALE „BADEM 2015" do Žiliny v týchto
termínoch a kategóriách:
12. - 14. júna 2015
MLADŠÍ ŽIACI, nar. 1. 1. 2002 a mladší (8 družstiev)
Miesto konania: Hala ZŠ Limbová sídl. SOLINKY
MLADŠÍ MINI CHLAPCI A DIEVČATÁ, nar. 1. 1. 2004 a mladší(ie) (8 družstiev)
Miesto konania: Hala ZŠ Gaštanová sídl. SOLINKY
19. - 21. júna 2015
STARŠÍ MINI CHLAPCI, nar. 1. 1. 2003 a mladší (8 druž.)
Miesto konania: Hala ZŠ Limbová sídl. SOLINKY
MICRO MINI CHLAPCI A DIEVČATÁ, nar. 1. 1. 2005 a mladší(ie) (8 družstiev)
Miesto konania: Hala ZŠ Gaštanová sídl. SOLINKY
Poznámka: V kategóriách MLADŠÍ MINI CHLAPCI a DIEVČATÁ,
MICRO MINI CHLAPCI a DIEVČATÁ môžu štartovať chlapčenské, dievčenské i mix chlapčensko-dievčenské družstvá.
Začiatok turnajov je v prvý hrací deň (12., resp. 19. júna) o 10.00 h.
Stravovanie a ubytovanie je zabezpečené v Domove mládeže
Spojenej školy na Tulipánovej ulici pre vekové kategórie, ktoré
hrajú v hale ZŠ Limbová a ZŠ Gaštanová.
Ubytovanie je zabezpečené v dvoj a trojposteľových izbách.
Vzdialenosť hál ZŠ Limbová a ZŠ Gaštanová je od Domova
mládeže 900 m.
V každej vekovej kategórii sa počíta s účasťou 8 družstiev.
Družstvá budú rozdelené do dvoch štvorčlenných skupín, kde
budú hrať systémom „každý s každým“. Po odohratí základných
skupín družstvá odohrajú krížové semifinále. Posledný hrací deň
zohrajú družstvá zápasy o konečné umiestnenie.
Družstvá štartujúce vo všetkých mini kategóriách zohrajú 6 zápasov (2+3+1) s hracím časom 4 x 6 min. čistého času.
V kategóriách mini sa hrá podľa platných medzinárodných mini
pravidiel!
Družstvá štartujúce v kategórii MLADŠÍ ŽIACI zohrajú 5 zápasov
(2+2+1) s hracím časom 4 x 8 min. čistého času. V kategórii
MLADŠÍ ŽIACI sa hrá podľa platných pravidiel FIBA.
Pre tri najlepšie družstvá v každej kategórii sú pripravené poháre, diplomy, medaile pre všetkých hráčov, (zlaté, strieborné,
bronzové). Sošky basketbalistov - ALL STARS, vecné ceny ALL
STARS. Pre trénera víťazného družstva - vecné ceny. Diplomy
obdržia tiež družstvá umiestnené na 4. - 8. mieste.

#

Všetky družstvá budú fotografované a každý hráč a tréner dostane fotografiu s textáciami súvisiacimi s podujatím.
Pre trénerov a asistentov je pripravené v sobotu 13. júna
resp. 20. júna posedenie s neskoršou večerou a občerstvením. (22,00 – 01,00 h)
PODMIENKY ÚČASTI:
1. Do 15. mája 2015 poslať nižšie uvedenú prihlášku, alebo
e-mailom uviesť všetky požadované údaje z prihlášky.
2. Účastnícky poplatok za 1 osobu (hráča, hráčku, trénera, asistenta, vedúceho družstva, funkcionára, rodiča) je 55,00 EUR.
V poplatku sú zahrnuté: 2 plné stravovacie penzie (stravovanie
začína v piatok večerou a končí v nedeľu obedom), 2 nocľahy,
štartovné a kompletný servis turnaja.
3. Ak by ste chceli začať stravovanie v piatok už obedom, je
cena na osobu o 3,00 EUR vyššia, t. j. 58,00 EUR.
4. Organizačný poplatok za jedno družstvo je 50,00 EUR.
UPOZORNENIE !
1. Organizačný poplatok za družstvo 50,00 EUR a účastnícke
poplatky za zúčastnené osoby 55,00 resp. 58,00 EUR uhradíte
po príchode v hotovosti na prezentácii.
2. Ak bude Vaše družstvo nami prijaté do turnaja, obratom Vám
zašleme záväzné vyrozumenie o prijatí do turnaja.
3. Každé družstvo musí mať okrem trénera so sebou minimálne
ešte jednu dospelú sprevádzajúcu osobu.
4. V prvý hrací deň o 10,00 h začnú hrať družstvá zo Žiliny,
Pov. Bystrice, Prievidze, Žiaru Nad Hronom a tie družstvá,
ktoré pricestovali zo zahraničia o deň skôr. Družstvá, ktoré
pricestujú v prvý hrací deň, budú mať začiatok prvého zápasu
stanovený tak, aby ho bez problémov stihli.
5. Nasadenie družstiev do základných skupín vo Vašej kategórii
a časový program zápasov na prvý hrací deň Vám zašleme
do 5. júna 2015.
6. Minimálny počet osôb jedného družstva je 12 hráčov
(čiek) + tréneri + jedna dospelá osoba !
7. Každé družstvo dostane na každý svoj zápas 3 ks 1,5 l jemne
sýtenej minerálnej vody.
8. Lopty na rozcvičku zabezpečuje organizátor turnaja.
PRIHLÁŠKY POSIELAJTE do 15. mája 2015
NA ADRESU:
Ing. Bohdan ILJAŠKO – BADEM
Borová 38, 010 07 Ž I L I N A
e-mail: badem12@gmail.com
Prihlásiť sa môžete e-mailom, len uveďte všetky
nami požadované údaje z prihlášky!
INFORMÁCIE:

NON STOP mobil: 00421 903 689 695

PRIHLÁŠKA NA XXIV. FESTIVAL V MINIBASKETBALE A BASKETBALE BADEM 2015

#

Družstvo: ............................................................................................................... Kategória: ................................................................
Počet členov družstva vrátane vedúcich a trénerov: ...............................
Adresa (na koho posielať korešpondenciu): ............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... PSČ: ..............................
e-mail ................................................................................................... mobil: .........................................................................................
......................................................................................
pečiatka a podpis

