
Kategorie: U13 chlapci, U11 chlapci, U12 dívky, U10 dívky
BK Brandýs n/L pořádá ve dnech 12. - 14. 6. 2020 mezinárodní basketbalový turnaj star-
ších minižáků, nejmladších minižáků, mladších minižákyň a minižákyň U10G  „Bran-
dýský pohár 2020“. Jde o 24. ročník tohoto turnaje, který si  v uplynulých letech získal 
velkou oblibu a patří k tradičnímu zakončení basketbalové sezóny. Turnaje se každý rok 
účastní více než 40 družstev z České republiky a mnoha dalších evropských zemí.

Termín turnaje: V letošní sezóně tento termín připa-
dá na 12. - 14. 6. 2020. Turnaj začíná v pátek 12. 6. 2020 
cca v 16.00 prvním hracím kolem. Zápasový program tur-
naje bude přizpůsoben příjezdům jednotlivých družstev. 
V sobotu 13. 6. 2020 hrací program začne cca v 8.00. Tur-
naj bude ukončen slavnostním vyhlášením v neděli 14. 6. 
2020 kolem poledne.

Místo turnaje: Brandýs n/L – tělocvičny ZŠ Na Výsluní 
v Kostelecké ulici 1750 – centrum turnaje. Dalšími hrací-
mi místy jsou hala Sportcentra Brandýs n/L a hala PFUK, 
hala ZŠ ve Staré Boleslavi.

Ubytování a stravování: Ubytování je zajištěno 
ve školních zařízeních v  okolí. Další ubytovací možnosti 

jsou ve Sportcentru Brandýs, školních internátech, penzi-
onech a dalších ubytovacích zařízeních na území města. 
Stravování je zajištěno v jídelně ZŠ Na Výsluní.

Ročníky narození: Na turnaji v kategorii „U13“ star-
tují družstva s hráči ročníku narození 2007 a mladší, v ka-
tegorii „U12“ startují družstva s hráčkami 2008 a mladší, 
v kategorii „U11“ ročníky 2009 a mladší a v kategorii 
„U10“ hráčky ročníku 2010 a mladší.

Systém turnaje a turnajová pravidla: Budou 
určeny na základě počtu přihlášených družstev, přičemž 
systém turnaje bude zaručovat každému družstvu sehrá-
ní minimálně 5 zápasů. Uzávěrka přihlášek je do 15. 5. 
2020. Všem přihlášeným družstvům bude zasláno roz-



Přihlášky na turnaj:
Nejlépe online na webu bkbrandys.cz -> 
akce klubu -> brandýský pohár -> přihláška

nebo na e-mail: radusch.simonova@gmail.com

Další informace:
Ing. Petr Čeněk: 739 038 499
e-mail: petrcenek@seznam.cz
Eva Antošová: 606 453 717
e-mail: evaantosova@seznam.cz
nebo kancelář BK Brandýs n/L: 32690 4739

Turnajové bonbónky: V odpoledních a večerních hodinách bude zajištěno koupání v bazénu Sportcentra. 
Pro všechny účastníky turnaje a hlavně pro trenéry a rozhodčí je připraveno občerstvení v občerstvovacím stanu a 
možná i něco navíc.

losování a turnajová pravidla do 27. 5. 2020. Maximální 
možný počet přihlášených družstev je limitován. Proto 
neváhejte a  přihlášky zašlete včas. Kategorie U10, U11 
bude hrát na koše výšky 2,60 m s míčem velikosti č. 5. 
Kategorie U12G na koše výšky 3,05 m s míčem velikosti 
č. 5. V kategorii U13B na koše o výšce 3,05 m s míčem 
velikosti č. 7. 

Turnajové poplatky:

A/ startovné: Činí 2 500 Kč/družstvo/turnaj. Startovné je 
nutno zaplatit na účet BK Brandýs n/L, až po zaplacení star-
tovného bude družstvo přijato do turnaje.

B/ poplatek  za jednotlivé osoby:
1) 950 Kč/osobu/turnaj.
Tento poplatek zahrnuje: stravování formou plné penze, 
ubytování ve vlastních spacích pytlích a karimatkách ve 
třídách škol v  Brandýse n/L, vstup na diskotéku, která 
bude organizována pro účastníky turnaje v sobotu večer.
A možná i další překvapení.

2) 1 250 Kč/osobu a turnaj: Při ubytování na internátu 
nebo koleji.

3) 1 450 Kč/osobu/turnaj: Při ubytování na vícelůžko-
vých pokojích hotelu Sportcentrum Brandýs.


