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SBŠ Ostrava – dívčí basketbalový oddíl – Vás zve na 

25.ročník mezinárodního basketbalového turnaje pro 

chlapce a děvčata pod názvem Easter Tournament 

Ostrava 2020. Turnaj se bude konat v termínu 9.4.2020-

12.4.2020 v Ostravě. Předpokládaná účast družstev 

z ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Litvy, Německa, 

Lotyšska, Ruska, Itálie, Slovinska, Lucemburska a 

dalších zemí. 

Startují hráči a hráčky v těchto kategoriích / hrací 

časy jednotlivých kategorií: 

1. U19  – chlapci narození 2001 

            – děvčata narozená 2001 

     Hrací čas 4x 10 minut.    

 

2. U18  – chlapci narození 2002 

            – děvčata narozená 2002 

    Hrací čas 4x 10 minut.    

 

3. U17 – chlapci narození 2003 

            – děvčata narozená 2003 

     Hrací čas 4x 10 minut. 

 

4. U16  – chlapci narození 2004 

            – děvčata narozená 2004 

     Hrací čas 4x 10 minut. 

 

5. U15  – chlapci narození 2005 

            – děvčata narozená 2005 

     Hrací čas 4x 10 minut.  

 

6. U14  – chlapci narození 2006 

             – děvčata narozená 2006 

     Hrací čas 4x 10 minut. 

Hraje se podle pravidel Passarella.  

 

7. U13 – chlapci narození 2007 

 – děvčata narozená 2007 

    Hrací čas 4x 8 minut. 

Hraje se podle pravidel minibasketbalu. 

 

8. U12  – chlapci narození 2008 

     – děvčata narozená 2008 

     Hrací čas 4x 8 minut. 

Hraje se podle pravidel minibasketbalu.  

 

9. U11  – chlapci narození 2009 

     – děvčata narozená 2009 

   Hrací čas 4x 8 minut. 

Hraje se podle pravidel minibasketbalu. 

 

 

 

10. U10 – chlapci narození 2010 

– děvčata narozená 2010 

Hrací čas 4x 8 minut. 

Hraje se podle pravidel minibasketbalu. 

 

Hrát se bude ve sportovních halách a tělocvičnách na 

území celého města Ostravy. 

   

V jednotlivých věkových kategoriích se počítá s účasti 

max. 16 chlapeckých a 16 dívčích družstev.  

    

Systém turnaje bude určen podle počtu přihlášených 

družstev. Každé družstvo odehraje minimálně 5 utkání. 

Utkání ve skupinách začnou 9.4.2020 v 10,00 hodin. 

Ukončení turnaje 12.4.2020 v 15,00 hodin. První tři 

družstva obdrží poháry a medaile. Bude vyhlášená 

nejlepší pětka turnaje v jednotlivých kategoriích. 
 

Podmínky účasti: 

1. Do 20.3.2020 zaslat přihlášku, která je uvedena  

v příloze a uhradit účastnický poplatek za členy družstva 

+ organizační poplatek za družstvo. 
 

1.)Účastnický poplatek za 1 osobu (hráče/hráčku, 

trenéra, rodiče, řidiče, funkcionáře atd.) je: 

2.100,- Kč s ubytováním v hostelu nebo internátě a 

stravou. 

2.750,- Kč s ubytováním v hotelu a stravou. 

V poplatku je zahrnuto: 

- Ubytování 3 noci (9./10., 10./11. a 11./12.4.2020). 

- Strava 3 plné penze  

9.4.- večeře 

10.4.- snídaně, oběd, večeře 

11.4.- snídaně, oběd, večeře 

12.4.- snídaně, oběd 
 

- Tričko s logem turnaje. 
 

- Doprava MHD zdarma. 
 

2.) Organizační poplatek za družstvo 3.000,- Kč.  
 

Zábava turnaje: 

 Součásti turnaje bude DISKOTÉKA pro všechny 

účastníky turnaje a soutěže jednotlivců v driblinku a 

střelbě. 

 

Informace o turnaji zašleme 25.3.2020 !!! 

Přihlášky posílejte na adresu: 

SBŠ Ostrava z.s. 

Václava Košaře 22 

700 30 Ostrava 3 nebo  

emailem: sbsostrava@seznam.cz  

 

Poplatky posílejte na konto SBŠ Ostrava: 

Název účtu: SBS Ostrava z.s.  

Číslo účtu: 19-9931980247/0100  

IBAN: CZ5501000000199931980247 

Swift: KOMB CZ PP 
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