
EEB 2017 úplně jinak!

Výstaviště Holešovice – Průmyslový palác
a další haly v Praze
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EASTER EURO BASKET 2017

SPORTOVNÍ HALY
Průmyslový palác – Výstaviště Holešovice 6hřišť s parketami a časomírou!
SH Petřiny –  1 hala
TJ Pankrác – 1 hala
SK Aritma – 1 hala, s možností ubytování
BA Sparta – 1 hala, s možností ubytování
Sokol Žižkov – 2 haly
Na všech halách jsou k dispozici šatny a sprchy!

POVRCH 
parkety, palubovky, umělé povrchy

KATEGORIE
Žactvo a junioři/juniorky 2003, 02, 01, 00, 99, 98 2 × 20 minutes
Minižactvo 2004, 2005, 2006 4 × 7 minutes
MINIMIX 2007 – společná kategorie chlapců a dívek

PRAVIDLA
Hraje se podle pravidel FIBA s následujícími změnami: povinné střídání po 4. osobní chybě 
hráče a střílí se pouze jeden trestný hod – podle povahy faulu – za 1, 2 či 3body

UBYTOVÁNÍ
Tělocvičny na základních školách v Praze.
Ubytovny a hostely a domovy mládeže v Praze.

A) 3 dny škola 3 noci, 3x plná penze – začíná se 13. 4. večeří a končí obědem 16. 4. CENA 1000 Kč
B) 3 dny ubytovna 3 noci, 3x plná penze – začíná se 13. 4. večeří a končí obědem 16. 4. 
CENA 1500 Kč
C) 4 dny škola 4 noci, 4x plná penze – začíná se 12. 4. večeří a končí obědem 16. 4. 
CENA 1300 Kč
D) 4 dny ubytovna 4 noci, 4x plná penze – začíná se 12. 4. večeří a končí obědem 16. 4. 
CENA 1950 Kč
E) Možnost ubytování na hotelu. Ceny jsou však „HIGH SEASON“
Při ubytování na školách bude vybírána vratná záloha na klíče od školy a případné škody
ve výši 1000 Kč.
Trenér týmu má pobyt zdarma - strava a ubytování vč. MHD.

DOPRAVA
Jízdné je pro mimopražské a zahraniční účastníky zdarma po dobu trvání turnaje.



STRAVA
Snídaně jsou v místě ubytování.
Obědy a večeře jsou v Průmyslovém paláci. V případě, že tým má kolizní rozlosování zápasů s 
dobou oběda či večeře zajistíme dopravu do příslušné haly.

STARTOVNÉ
Žactvo a dorost 1600 Kč
Minižactvo 1400 Kč
Pokud se již tým zúčastnil EEB, tak se mu snižuje startovné o 200 Kč

DEADLINE
31. 1. 2017
Čím dříve se přihlásíte, tím lépe!
Praha je plná turistů a zajistit vhodné ubytování v dosahu je těsně před Velikonocemi složité.

ČASOVÝ ROZPIS TURNAJE
Další informace
12.4. příjezd, registrace, ubytování – především zahraniční týmy

13.4. příjezd, registrace a vstup do turnaje, ubytování až podle   
           rozlosování – především české a slovenské týmy a večer  
           slavnostní zahájení
14.4. zápasy
15.4. zápasy a večerní party
16.4. zápasy a zakončení turnaje předáním cen okolo 14.00         

Volný čas – Matějská pouť, Mořský svět, bazén v areálu, bruslení

KONTAKT
www.eurobasket.cz
easter@basketslovanka.cz
+420 774 743 174

EASTER EURO BASKET 2017



EASTER EURO BASKET 2017

...užijte si Prahu!


