FINÁLOVÝ TURNAJ SPOJENÝ S ODOVZDÁVANÍM CIEN
DEŇ : 3.5.2015
ČAS: 9:00 - 14:00 HOD
MIESTO: TP HOTEL DRUŽBA s.r.o., Slnečné jazerá Juh,
903 01 Senec

ODVOZ: Individuálny a stretneme sa na mieste v Senci.
Taktiež varianta pre tých, ktorí nemajú odvoz stretnutie pred
školou ZŠ - Pri kríži o 8:10, odchod z Bratislavy: o 8:15.
Ide ofinálový turnaj kde sa stretnú všetky družstvá, ktoré boli zapojené počas
ccelého roka do MICROLIGY. Na ihriskách sa stretnú

BBC Galanta A, Galanta B, GABBO Senec, Karlovka Dúbrkavka,Trnava, Komárno,
Inter A, Inter B ,C
Hrací čas:
Hrá sa 4 vs.4,

4 minúty “running time”, bez zastavenia.

Súťaže:
1. Súťaž: Hody na kôš z pozície trestných hodov. Prvé družstvo do 20 košov
2. súťaž “Power Game”
3. súťaž “Elimination game”
Priniesť so sebou:
Tenisky a športové oblečenie
Fľašu na pitie
Chuť hrať a dobrú náladu
Micro basketball je Liga 3 vs.3, kde každé dieťa dostane možnosť hrať rovnako
dlhý čas a zažije pritom úspech. Prežitá radosť z úspechu v budúcnosti zaručí, že
si basketbal ako šport obľúbi a bude v ňom pokračovať.
Je určená pre všetky deti, dievčatá/chlapci, narodené v rokoch 2005, 2006 a 2007, 2008.
V MBK Karlovka chceme zapájať deti, ktoré chodia na krúžok MINIBASKETBAL, ktorý
máme na jednotlivých školách - minibasket a majú záujem súťažiť. Každý začínajúci hráč
bude mať možnosť si vyskúšať hru. Môže vyskúšať hrať proti rôznym družstvám.
Upevní si kamarátske vzťahy so svojimi spoluhráčmi, spozná nových hráčov z iných
družstiev. Naučí sa prijímať prehru a tešiť sa z výhier.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.
Denisa Zambová (denisa.zambova@gmail.com)
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