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BABY X MAS SNAKES CUP 2017 
 

          Jménem chlapeckého basketbalového klubu BK Snakes Ostrava si Vás dovolujeme 
pozvat na 2. ročník basketbalového turnaje s mezinárodní účastí. 
 
Kdy : 8.12.2017 (pátek) - 10.12.2017 (neděle) 
 
Kde : Ostrava-Bělský les, ul. B. Dvorského č.1, Ostrava-Zábřeh,  a další sportovní hala  
 
Sportovní hala : ZŠ B. Dvorského 1 x sportovní hala + 2 x rozcvičovací tělocvična   
                             
Kategorie : U12  chlapci ročníku 2006 a mladší 
 
Počet týmů : maximálně 8 týmů (pořadatel si vyhrazuje právo výběru týmů) 
                       Týmy 2016 viz. webové stránky a facebook X MAS SNAKES CUP  
 
Hrací čas : 4x8 minut čistého času, přestávky mezi 1-2 čt. a 3-4 čt. 2 min., 2-3  5 min. 
 
Velikost míče : č. 5 
 
Pravidla : dle pravidel basketbalu ČBF Mini , každý hráč může nastoupit jen ve 2. čtvrtinách 
 
Garantujeme : min. 5 utkání pro každý tým 
 
Ceny : - všechny týmy obdrží poháry, všechny týmy diplomy, první 3 týmy medaile 
           - nejužitečnější hráč (MVP) turnaje obdrží individuální ocenění 
           - bude vybrána a oceněna nejlepší 5 turnaje 
            
Pro týmy je uspořádán : -dovednostní soutěže jednotlivců  
                                          -dovednostní soutěž týmů 
            
V rámci turnaje je rovněž zajištěn odpovídající kulturně společenský program :  
-formou návštěvy významných míst města Ostravy. 
 
Trenérská rada trenérů se společenským posezením všech týmů se koná : 8.12.2017                          
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A. (pobyt na turnaji 8.12.-10.12.2017) 
 
Účastnický poplatek :  za  1 osobu (hráče, trenéra, rodiče,) je 1.300.-Kč s ubytováním   
                                      v hostelu a stravou.   
V poplatku je zahrnuto: 

 Ubytování v hostelu 2 noci (8.12-10.12.2017) do 15 minut chůzí od sportovní haly.  
 Strava 2 plné penze + oběd (8. 12. – oběd, večeře, 9.12. – snídaně, oběd, večeře, 

10.12. – snídaně, oběd). Vše v místě konání turnaje. 
 Turnajové triko s logem turnaje. 
 Uvedené cena je nedělitelná (nelze vyhovět požadavkům např. bez stravy, bez 

ubytování, bez trika). 
 

B. (pobyt na turnaji 7.12.-10.12.2017) 
 

Účastnický poplatek :  za  1 osobu (hráče, trenéra, rodiče,) je 1.650.-Kč s ubytováním   
                                      v hostelu a stravou.   
V poplatku je zahrnuto: 

 Ubytování v hostelu 3 noci (7.12-10.12.2017) do 15 minut chůzí od sportovní haly.  
 Strava 3 plné penze (7.12. – večeře, 8. 12. – snídaně, oběd, večeře, 9.12. – snídaně, 

oběd, večeře, 10.12. – snídaně, oběd). Vše v místě konání turnaje. 
 Turnajové triko s logem turnaje. 
 Uvedené cena je nedělitelná (nelze vyhovět požadavkům např. bez stravy, bez 

ubytování, bez trika). 
 
Organizační poplatek za tým :  1.500.-Kč   
   
Veškeré další podrobné informace, včetně rozlosování Vám zašleme po uzávěrce závazných 
přihlášek 30.9.2017. V daném termínu po Vás budeme požadovat předběžný počet hráčů, 
trenérů a dalšího doprovodu, který se turnaje zúčastní a bude z Vaší strany u těchto osob 
požadováno ubytování a strava.   
 
Závazný počet hráčů, trenérů a rodičů (případně dalších osob) s požadavkem na ubytování a 
stravu  budeme požadovat do 30.11.2017. 
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Stránky turnaje :  http://www.bksnakes.cz/ 

 

Facebook turnaje :  https://www.facebook.com/XMASSNAKESCUP/ 

 
Přihlášky dle přiloženého tiskopisu zasílejte na e-mail :  kamil.vastak@seznam.cz 
 

Hlavním pořadatelem turnaje pro kategorii U12 je : Petr Hála, tel. +420  736660430 
                                                                                         mail :  snakesbk@seznam.cz 
 
 

                                Za pořadatele se na Vás těší :  Mgr. Kamil Vašťák st.    
                                                                                Tel. +420 606080233 

                              Mail : kamil.vastak@seznam.cz           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bksnakes.cz/
https://www.facebook.com/XMASSNAKESCUP/
mailto:kamil.vastak@seznam.cz
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X MAS SNAKES CUP 2017 

 
 
On behalf of the boys basketball club BK Snakes Ostrava we would like invite you to the third annual 
basketball tournament with international participation.  
 
 
Date:    8.12.2017 (Friday) - 10.12.2017 (Sunday) 
 
Place:   Ostrava - Bělský les, street - B. Dvorského 1 
 
Sports  center :   ZŠ B. Dvorského 1, Game court + 2x warm up small court, 1 sports hall 
     
Category:   U-12 boys 2006 and younger 
 
Number of teams:   maximal  8  teams participate the tournament 
          Teams from 2016 at website and facebook of the torunament  
                                     The organizer reserves the right to select teams  which will participate the   
                                     tournament. 
 
Playing time:  4x8min. net time, between 1-2 and 3-4 break 2 minutes, between 2-3 break 5  min. 
                          
Size of ball:  ball size 5 
 
Rules:  According to a ČBF Mini rules,  player can play only 2  quarters match  

Guarantee:  Every team will play 5 matchs least 
 
Prize:     - EVERY teams will get cups, every teams get diplom, 3 first teams medals 
 - MVP (The most valuable player) 
 - ALL-STARS (5 best players of the tournament)  
 
An appropriate cultural and social program is ensured within the tournament: 
- the form of visits interesting place of Ostrava. 
 
Coach clinic with the social sitting of all teams takes place:  8.12.2017 
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Participation fee:     
 
 
A (accommodation 8.12.2017 – 10.12.2017) 
 
-every 1 person (player, coach, parent)  1.300,- Kč with accommodation in the  hostel with food 
 
This fee includes : 
- accommodation in hostel for 2 nights (8.12. - 10.12.2017) 15 minutes walk to the sport center 
- diet: 2x full board (8.12. –lunch, dinner, 9.12. - breakfast - lunch - dinner, 10.12. - breakfast – lunch ) 
-  every food will be at the Sport center 
- T-shirt of the  tournament 
- the price is indivisible 
 
B (accommodation  7.12. – 10.12.2017) 
 
-every 1 person (player, coach, parent)  1.650,- Kč with accommodation in the  hostel with food 
 
This fee includes : 
- accommodation in hostel for 3 nights (7.12. - 10.12.2017) 15 minutes walk to the sport center 
- diet: 3x full board (7.12. - dinner,8.12. – breakfast,lunch, dinner, 9.12. - breakfast - lunch - dinner, 
10.12. - breakfast – lunch ) 
-  every food will be at the Sport center 
- T-shirt of the  tournament 
- the price is indivisible 
 
Participation fee of every team :  1500,- Kč 
 
Every datailed information with fixtures we will send you after dead line of login to the tournament 
30.9.2017. To this date we will require preliminary count of players, coaches and parents who want 
an accommodation and food in the hostel for the tournament. 
 
Mandatory number of players, coaches and parents (and next persons) with the requirement for an 
accommodation and food we will require to the date 30.11.2017. 
 
Given the great interest in participating in the tournament,  
The organizer reserves the right to select teams  which will participate the tournament. 
 
 
Our club is the first club where Jan Veselý (Fenerbache Ulker) started his basketball carrer. 
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Website:   www.bksnakes.cz 
 
Facebook: https://www.facebook.com/XMASSNAKESCUP/ 
 

APPLICATION FORM to e-mail :  kamil.vastak@seznam.cz 

Hlavním pořadatelem turnaje pro kategorii U12 je : Petr Hála, tel. +420  736660430 
                                                                                         mail :  snakesbk@seznam.cz 
 
 
                                              The main organizer welcomes you  Kamil Vašťák sr.  
                                                                                                              Tel. +420 606 080 233,  
                                                                                                              Mail : kamil.vastak@seznam.cz 
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