
 

 

 

 

 

 

Minibasketliga je určená pre začínajúcich basketbalistov, ktorí majú radi basketbal.  V telocvični sa stretnú naše hráči 

z našich 4 centier, ktoré pôsobia v Bratislave. Cieľom je, aby sa  naši najmladší navzájom spoznali  a získavali 

basketbalové skúsenosti na spoločnej palubovke. Družstvá medzi sebou odohrajú zápasy a zasúťažia si.  

 

1. kolo MINIBASKETLIGY 

Termín konania: 29.3.2015 nedeľa 

Miesto konania: ZŠ- DUDOVA, Petržalka, Bratislava 

Čas konania: 9:00- 12:00 hod  

 

Družstvá: Veková kategória ročník narodenia 2005 a mladší  

1. KARLOVKA -tréner Kubala, tréner Helmecy 

2. DÚBRAVKA - trénerka Zambová 

3. PETRŽALKA - tréner Ivanovič 

4. VAJNORY-RAČA- SENEC - trénerka Rebrošová  

Harmonogram podujatia:  

8:30    príchod do telocvične /zadný vchod školy je vedľa atletického oválu/ 

9:00 - 9:20   skupinový ballhandling  /kto má, donesie si vlastnú loptu, ostatným požičiame/ 

9:20- 10:00 zápasy 1-2 a 3-4 

10:00- 10:10 súťaž 

10:10- 10:50 zápasy 1-3 a 2-4 

10:50-11:10 súťaž s rodičmi / decká vyzvú odvážnych rodičov/ 

11:10-11:50 zápasy 1-4 a 2-3 

11:50-12:00 vyhodnotenie 

 

Rozpis zápasov:  

Čas Ihrisko 1 Ihrisko 2 

9:20 (1-2) KARLOVKA: DÚBRAVKA (3-4) PETRŽALKA:  VAJNORY- RAČA- SENEC 

10:10 (1-3)  KARLOVKA: PETRŽALKA (2-4) DÚBRAVKA: VAJNORY- RAČA - SENEC 

11:10 (1-4) KARLOVKA: VAJNORY- RAČA - SENEC (2-3)DÚBRAVKA : PETRŽALKA 
 

Systém súťaženia: Každý s každým .Zápas trvá 40 minút aj s rozcvičkou. Hrá sa 4x4  na polovici ihriska. Výška koša 

260 cm, lopta číslo 5. Jedna štvrtina má 4 minúty hrubý čas. Počet štvrtín je 8 až 10. Tréner vytvára 4 ice, hráči majú 

rovnaký hrací čas. Striedanie štvoríc je na dohode medzi trénermi. Tréner má 1 oddychový čas na celý zápasy.  

Rozhodcovia sú tréneri ,alebo rodičia.  

Tabuľu obsluhuje rodič. 

  

Doniesť so sebou: športové oblečenie, fľašu na pitie, desiatu loptu (ak máš doma vlastnú), veľa energie. 

Viac informácií na:  http://www.mbkkarlovka.sk/podujatie/minibasket-liga-3-kolo/ 

Kontakt tréneri:   Karlovka – Kubala /0918 863 587/,  Helmecy / 0918 738 207/,  Dúbravka - Zambová /0903 

740126/,Petržalka – Ivanovič, Vajnory-Rača-Senec  Rebrošová / 0948948144/. 

 

Rodičia sú srdečne vítaní, TEŠÍME SA NA VÁS!!!  

http://www.mbkkarlovka.sk/podujatie/minibasket-liga-3-kolo/

