International Basket Cup Senec 2014
„International Basket Cup Senec“
III. ročník zimnej edície medzinárodného mládežníckeho basketbalového turnaja v žiackych
kategóriách U11, U13, U15, pod záštitou MBK Karlovka Bratislava.

Kategórie
Plánujeme početnosť 6 teamov v každej z troch mládežníckych kategórií. Predpokladáme
účasť teamov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Rakúska príp. s ďalších krajín.
Vekové kategórie:
U11 ročníky 2004 - 2005 a ml. mix, chlapci, dievčatá
U13 ročníky 2003 - 2004 a ml. mix, chlapci, dievčatá
U15 ročníky 2001 – 2002 a ml. chlapci

Termín konania
28. – 29. 12. 2014

Miesto konania
SENEC

- Areál Slnečných jazier Juh, TH HOTEL DRUŽBA , www.tphoteldruzba.sk

Ubytovanie: Hotelové
12 EUR / noc
Telocvičňa Gymn. Senec ( karimatka, žinenka + spacák 3 EUR / noc )
Strava:

Plná penzia 13 EUR ( raňajky – 3 EUR, obed – 6 EUR , večera – 4 EUR. )
Polpenzia
6 EUR ( obed )

Hala:

3. nové indoorové basketbalové ihriská situované v zrekonštruovanej
tenisovej hale, ktoré je situovaná priamo v hotely DRUŽBA
http://www.tphoteldruzba.sk/index.php?a=sport.php
Priamo v hotely bazén s protiprúdom, vírivka, sauna, bowlingové dráhy, wifi
Príp. návšteva neďalekého AquaTermal Senec

Relax:

Prihlášky a štartovné
Prihlášku je treba vyplniť a zaslať mailom na adresu: ibcsenec@mbkkarlovka.sk do 15.12.
2014 spolu s kópiou o úhrade teamového poplatku ! Účastnícky poplatok 60 EUR na team
je nutné uhradiť bankovým prevodom / č. ú. 182539292/0900 - , príp. po individuálnej
dohode v hotovosti /

Systém turnaja
6 teamov v každej zo troch kategórií, spolu 18 teamov
I. hrací deň
Základné skupiny:
2 skupiny A a B po 3. účastníkov. Zápasy v skupinách každý s každým.
Harmonogram zápasov: 9.00, 10.30, 12.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00
II. hrací deň
Zápasy o umiestnenie:
Play-off:
Teamy na umiestnené v základných skupinách na I. a II. mieste si zahrajú
semifinálové zápasy / A1 – B2, B1 – A2 /
Porazené tímy zo semif. odohrajú zápas o 3. miesto, víťazné tímy si zahrajú finále.
Harmonogram zápasov: Semifinále: 10.30, 12.00, o.3. miesto 16.00, finále 17.30
O 5. miesto:
Teamy umiestnené na 3. mieste si zahrajú 2 zápasy o konečné 5. miesto
V prípade prihlásenia iného počtu teamov, bude systém turnaja upravený tak, aby každému
teamu zaručil min. počet 4 zápasov v dvoch hracích dňoch.

Pravidlá
Podľa pravidiel FIBA, resp. SBA.
Hrací čas:
U11, U13, U15
- čistý hrací čas 4 x 8 min. / polčasová pauza 5-10 min. /

Organizátori
Usporiadatelia turnaja: MBK Karlovka Bratislava, Gabbo Senec, Basketland n.f.
v spolupráci s Hotelom Transpetrol Družba pri Slnečných jazerách v Senci a mestom
Senec.

Kontakt...
V prípade záujmu Vám radi poskytneme dodatočné informácie telefonicky, prípadne
osobne na nižšie uvedených kontaktoch...
MBK Karlovka Bratislava

BO GABBO Senec

Basketland n.f.

Mgr. Denisa Zambová
tel: +421/903 740 126
ibcsenec@mbkkarlovka.sk

Ing. Gabika Rebrošová
+421/948948144
grebrosova@gmail.com

Ing. František Kubala
+421/918 863 587
fero@basketland.sk

WEB:

FB page:
www.facebook.com/mbkkarlovka
www.facebook.com/basketland

www.mbkkarlovka.sk
www.basketland.sk

