
        TJ Jiskra Kyjov, z.s. 

 

        oddíl košíkové 

 

       pořádá XV. ročník 

 

 

Mezinárodního turnaje basketbalových nadějí Kyjov 
 

 
 

TJ Jiskra Kyjov pořádá ve dnech  13. – 15.9.2019 Mezinárodní turnaj 

basketbalových nadějí Kyjov TUBANAK 2019, na který dostaly pozvání družstva 

z  Maďarska, Slovenska, Polska a ČR.: 
 

 

 
 

 
 

 

Místo konání: Hala TJ Jiskra Kyjov (http://www.jiskrakyjov.cz/hala), Mezivodí 2233 

   Hala Gymnázia Kyjov, Komenského 549 

    

    

Program turnaje:  Hrát se bude současně na 2 hřištích. V každé věkové kategorii se počítá 

s účastí 5-8 družstev. Družstva v každé kategorii budou rozdělena do dvou 

skupin, kde budou hrát systémem „každý s  každým“. Po odehrání 

základních skupin, družstva odehrají křížové semifinále o 1.- 4. místo a 5.-

8. místo. Poslední hrací den sehrají družstva zápasy o konečné umístění.  

 

 Pozn.: Podle zájmu možnost změny s garancí 4 zápasů. 

  
Pravidla: Hraje se podle platných pravidel minibasketbalu pro sezónu 2019/2020. 

Hrací doba bude upřesněna dle počtu přihlášených družstev. 

    

Startovné: 2500,- Kč zaslat nejpozději do 3.9.2019 na účet TJ Jiskry Kyjov (bank. 

spojení: 210 109 9045/2010  Fio banka a.s., VS = 44163941), pokud tak 

klub neučiní, bude osloven náhradník. Po dohodě je možné uhradit 

startovné i v hotovosti. 

 

http://www.jiskrakyjov.cz/hala


Účastnický poplatek: 

 1)  1500,- Kč / osoba 

 2 x noc ubytovna/internát + 2 x plná penze (13.9. večeře až 15.9. oběd) 

  

 2)  1000,- Kč / osoba 

 2 x noc spacák: spaní v hale + 2 x plná penze (13.9. večeře až 15.9. oběd) 

 

Ceny: První tři družstva z každé kategorie obdrží pohár, medaile, diplom, 

upomínkové předměty a budou vyhlášeni nejlepší hráči turnaje. 

   Každý hráč dostane turnajové tričko s logem . 
 

Něco pro trenéry: V průběhu turnaje bude pro trenéry zajištěn večerní program ve VIP 

místnosti. 

 

Přihlášky:  Přihlášky posílejte 30. srpna 2019 na adresy: 

  

 

dívčí kategorie: Jiří Štěpánek, mobil: +420721813811, email: nipac@seznam.cz 

chlapecká kategorie: Radim Mezihorák, mobil: +420774531172, email: radas.mez@gmail.com  

 

 

 

 

Přihláška na Mezinárodní turnaj basketbalových nadějí   13. – 15.9.2019 

 
Název družstva:  …………………………………….  IČ: ………………………………. 

 

Kontaktní osoba:   …………………………………………. 

 

Adresa:    …………………………………………………… 

 

Telefon:  ……………………. 

 

e-mail:   …………………… 

 

Účastnický poplatek: varianta 1   x   varianta 2    (nehodící škrtněte) 

 

počet hráčů: …….  počet dospělých:  ( muži …..  ženy …….) 

 

počty triček: ….. XXL  ….. XL ….. L ….. M ….. S 

 

Přihlašujeme družstvo na Mezinárodní turnaj basketbalových nadějí TUBANAK 2019 v termínu 

13. – 15.9.2019 a souhlasíme s uvedenými podmínkami turnaje.  

 

 

 

V ……………………….    dne ………….……..  

 

 

                                   podpis 


