
 

 

 

MEZINÁRODNÍ BASKETBALOVÝ TURNAJ DÍVEK U14 
 29.-30. srpna 2020 

  



 

Pozvá ní  

Ženský basketbalový tým ZVVZ USK Praha patří k nejlepším ženským týmům v Evropě. Její 

mládežnické kategorie si vedou stejně dobře na národní úrovni. A to byl impuls pro uspořádání 

mezinárodního turnaje, který se uskuteční v hale, kde před pěti lety naše ženy vyhrály Euroligu. 

Prague Open nabízí basketbalová klání, stejně tak i procházky magickou Prahou. Tento turnaj je tedy 

určen i pro rodinné příslušníky, přátele a fanoušky, kteří stráví v hlavním městě příjemné chvíle. 

Pozvání obdrží týmy z České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa, Polska, Slovinska, Maďarska a 

Chorvatska.  

 

Právidlá básketbálove ho Prágue Open 

Kategorie: mladší žákyně U14 

Maximální počet zúčastněných: 16 týmů 

Kdy: 29.-30. srpna 2020 

Počet zápasů: jeden tým odehraje maximálně 4 utkání během dvou dnů 

Pravidla: platná pravidla FIBA pro kategorii U14 

Rozhodčí: každé utkání bude řídit dvojice rozhodčích 

 

Pr ihlá s ká 

Vyplněnou přihlášku zašlete Viktoru Smiljanićovi (viktor.smiljanic@uskbasket.cz) nejpozději do  
14. srpna 2020. Přihláška je součástí emailu. 
 
Startovné je 3.000 Kč za tým. Celá částka musí být uhrazena nejpozději do 14. srpna 2020 bankovním 

převodem na číslo účtu: 149631003/2700 

Startovné zahrnuje: 

 Rozhodčí a zapisovatele 

 Poháry a medaile pro týmy na prvních třech místech 

 Diplomy pro všechny účastníky 

 

 

 



 

Startovné nezahrnuje: 

 Ubytování  

 Jídlo, nápoje a občerstvení 

 Dopravu 

 Pojištění 

Oficiální turnajová trička mohou týmy objednat za cenu 250 Kč/kus. V přihlášce stačí vyplnit počet 

daných velikostí a uhradit požadovanou částku předem.  

 

Kde se hráje? 

Všechny zápasy se odehrají ve dvou halách sportovní haly Královka.  

 

Nad Královskou oborou 51/1080 
170 00 Praha 7 

www.sapraha.cz 

Tramvajové spoje jezdí na zastávku Sparta (350 m do haly) nebo Korunovační (500 m do haly). Čísla 

tramvají 1, 8, 12, 25 a 26.  

Hala Královka se nachází blízko pražského centra, proto zde není jednoduché najít parkovací místo. 

Auta mohou parkovat v okolí haly na zónách placeného stání nebo využít veřejné parkoviště 

(www.garazeletna.cz) vzdálené 350 metrů od haly. Toto parkoviště je určené i pro autobusy. 

 

 

http://www.sapraha.cz/
http://www.garazeletna.cz/


 

Ubytová ní  á strávová ní  

Nabízíme Vám ubytování se snídaní za zvýhodněné ceny v těchto ubytovacích zařízení: 
 
Hostel Masarykova kolej - vzdálenost od haly Královka je cca 15-20 minut pěšky nebo 3 zastávky 
tramvají a pak 3 minuty pěšky. 
Cena dvoulůžkového pokoje včetně snídaně je 675Kč/noc 
 
Art Hotel Prague 4*-tento hotel se nachází hned vedle haly Královka 
Jednolůžkový pokoj za cenu 55Euro včetně snídaně. 
Dvoulůžkový pokoj za cenu 59Euro včetně snídaně. 
Trojlůžkový pokoj za cenu 69Euro včetně snídaně. 
 
Rezervace a dotazy ohledně ubytování směrujte na Vendulu Krotilovou (info@a-hotel.com). Veškeré 
rezervace a platby je nutné provést nejpozději do 21. srpna 2020.  
 
V rámci turnaje vám můžeme nabídnout stravování. Bude možné objednat páteční večeři, sobotní 
oběd nebo večeři a nedělní oběd nebo večeři. Cena jedné večeře činí 100 Kč, cena jednoho obědu je 
120 Kč. Jídla se budou podávat ve VIP sektoru haly Královka. Objednávku stravování vyplňte 
v přihlášce. 

 

Zá ve r 

Rozlosování turnaje zašleme všem registrovaným týmům nejpozději do 20. srpna 2020.  

 

Kontákty 

 
Hlavní organizátor: 

Viktor Smiljanić 
+420 732 942 090 

viktor.smiljanic@uskbasket.cz 

PR, sociální média: 
Lenka Hradilová 

+420 775 607 014 
hradilova28@seznam.cz 

 
Ubytování: 

Vendula Krotilová 
+420 778 885 504 
info@a-hotel.com 

 

 

@basketball_prague_open 


