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3. Ročník
Lloret de Mar /Girona, Španělsko/

1. termín: sobota 24. až čtvrtek 29. března 2018

2. termín: pondělí 2. až sobota 7 dubna 2018



GLOBASKET 2018
Vyber si svůj termín a hraj na největším mezinárodním turnaji!!

Nejlepší

mezinárodní turnaj 

U12, U14 a U16 na 

světě /3. ročník/

Na programu jsou 

konference, kliniky a 

rozhovory na téma 

basketbal

Mnoho oddychu, 

kultury a turistických 

aktivit spojených s 

regionem a místním 

basketbalem.

Globasket 2018 obsahuje:

TERMÍNY: 2 volby proto, aby si Váš tým vybral dle školních prázdnin a zápasů

1. termín: sobota 24. až čtvrtek 29. března 2018 / 2. termín: pondělí 2. až sobota 7 dubna 2018

KATEGORIE: U16 narození 2002 a 2003 / U14 narození 2004 a 2005 / U12 narození 2006 a 2007

ÚČAST: muži /chlapci/ a ženy /dívky/

GLOBÁLNÍ: otevřeno pro basketbalové kluby, školní týmy, ostatní týmy a národní týmy z celého světa



LOKALITA:         (Girona)

Turnaj U12, U14 a U16:
Celá soutěž se koná ve městě Lloret de Mar, kde

se všechny týmy dostanou snadno a rychle do
sportovních hal.

Lloret de Mar /COSTA BRAVA/ je to správné místo 

pro GLOBASKET 2018:

- 1 hodina z Barcelony, hl. města Katalánska

- 30 minut od města Girona

- nespočet krásných pláží na pobřeží Costa Brava

- výborné dopravní spojení a krásné počasí

Lloret de Mar nabízí všem návštěvníkům nejlepší 

podmínky pro kulturní a odpočinkové aktivity pro 

každého v plném rozsahu.



U12, U14 & U16 Tournament 

Kluby a školy z celého světa, které se zúčastní turnaje Globasket 2018:

Země jako USA, Japonsko, Argentina, Velká Británie, Rusko, Gruzie, Litva, Rumunsko, Itálie, 

Francie, Srbsko, Španělsko, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Kanada, Island, Finsko, Norsko 

a další.

Kluby jako například Unicaja, FC Barcelona, KK Mladost Zemun, Estudiantes, Kaunas Aisciai, 

Manresa, CEB Marc Gasol a další.

Školy jako například Escolapios de Bilbao, Jesuitinas Berrospe, I´Ermitage of Paris a další.

Týmy jako například BC Runa, La Union Colón Cento Sportivo Peňarol, El Shams, CBC 

Mostoles a další.

Minulý rok se účastnilo více než 106 týmů, hrálo se 320 her a hrálo více než 2000 hráčů. Byl to 

pro všechny úžasný zážitek!

ROZPIS TURNAJE:

• Fáze 1 a 2: /termín 1/ 24.- 28. března /termín 2/ 2.- 6. dubna

• Finále: /termín 1/ 29. března /termín 2/ 7. dubna



Kliniky, konference a zkušenosti

4 denní program zasedání během obou termínů Globasket 2018

- Termín 1: neděle 25. 3., pondělí 26. 3., úterý 27. 3., středa 28. 3.

- Termín 2: úterý 3. 4., středa 4. 4., čtvrtek 5. 4., pátek 6. 4.

Během Globasketu 2018 budeme zajišťovat kompletní program konferencí a

zkušeností pro mladé hráče a hráčky, trenéry a rodiče. Cíem je zlepšení znalostí

sportovních hodnot, výzev ke zvýšení vzdělávání, příprava na budoucí kariéru a

znalosti zásad, které jim pomohou v basketbalové kariéře.

Kategorie Multi Programu

✓ Zdraví, stravování a sport

✓ Komunikace a média

✓ Basketbal a média

✓ Sociální dopad

✓ Hráč a budoucí kariéra

✓ Mezinárodní vzdělávání a 

sport



GRAN HOTEL FLAMINGO

• TÝMY A TRENÉŘI - Grand Hotel FLAMINGO 4*

• RODINY A PŘÁTELÉ

✓ Hotel DELAMAR  4* /jen pro dospělé/

✓ Hotel Metropol  4* /přímo na pláži/

Vysoce kvalitní skupinové hotely, jen 5 minut chůzí od basketbalových hal.

Všichni hráči budou ubytováni ve 3-lůžkových pokojích a trenéři ve 2-

lůžkových pokojích. Pro rodiny a přátele zajišťuje Globasket v blízkosti 4* 

hotely s jedno, dvou a třílůžkovými pokoji.

TÝMY
6 dní, plná penze + voda

3-lůžkové pokoje

RODINY A PŘÁTELÉ

6 dní, plná penze

1,2,3-lůžkové pokoje

/děti do 10 let zdarma, jako třetí osoba ve 3-lůžkovém pokoji/

Ubytování v Lloret de Mar



Cestování,kultura a odpočinek

Během pobytu v nádherné lokalitě Lloret

de Mar a Costa Brava mají všichni

účastníci mnoho možností aktivit.

NÁKUPNÍ: Basketball Outlet Zone 

AKTIVITY: soutěž ve střelbě za 3 body, dovednostní soutěž, soutěž v 

Instagramu a další

PLÁŽ: hned u hotelů asi 214 km po celé délce pobřeží Costa Bravy

CESTOVÁNÍ: autobusy do Girony, Figueres, Barcelony atd.

NÁVŠTĚVY: město Barcelona, Muzeum FC Barcelona, Girona, Sagrada 
Família, Port Aventura a další



REGISTRAČNÍ POPLATEK:

U12, U14 a U16 hráči a trenéři,….….. 270 EUR 

• Co je zahrnuto v ceně:

• Účast na turnaji Globasket 2018 /1. nebo 2. termín/

• Minimálně 6 her pro každý tým

• 5 nocí ve 4*Hotelu Flamingo

• Sportovní zdravotní pojištění

• Transfer: letiště - hotel - letiště

• Exkluzivní přístup na konference a programy pro trenéry

• Plná penze s NON STOP bufetem od 7:15 do 23:00

• Online informační servis na www.globasket.com

• Oficiální a jedinečné tričko Globasket 2018

• Nová překvapení!!
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