
MINIBASKETBALL 
PRAGUE OPEN 2011

Turnaj organizuje basketbalový klub SK Zemanky 
ve spolupráci s ČBF, ČAMB, PBS, 

Magistrátem hl. m. Prahy a městskou částí Praha 11

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Země: Česká republika
Město: Praha Hlavní město České republiky, městská část Praha 11

Termín: pátek 8. 9., sobota 9. 9. a neděle 10. 9. 2011
Příjezd: pátek 8. 9. 2011 odpoledne
Odjezd: neděle 10. 9. 2011 odpoledne

Kategorie: Chlapci:
starší minižáci
1. 1. 1999 a ml.

Děvčata:
starší minižákyně
1. 1. 1999 a ml.

Počet zápasů:  5–6 utkání během turnaje podle počtu přihlášených družstev v každé kategorii.  
Organizátoři předpokládají účast 8–12 družstev v každé kategorii. 

Hrací doba + pravidla:  Podle pravidel a počtu přihlášených účastníků. Hrát se bude s míčem velikosti č. 5,  
na vysoké koše. Každý hráč smí hrát pouze ve 2 čtvrtinách.

Hrací místo: Haly a tělocvičny v městské části Praha 11
Uzávěrka:  Vyplněný registrační formulář zašlete do 10. 8. 2011 na adresu uvedenou v turnajových 

kontaktech. Detailní informace s turnajovým rozlosováním a dalšími nezbytnými 
informace obdržíte do 25. 8. 2011. 

Ubytování:  Organizátor turnaje nabízí ubytování ve studentských ubytovnách, kolejích a internátech. 
Tento typ ubytování je zahrnut v základní turnajové ceně. Organizátoři mohou zajistit 
i ubytování hotelového typu, ale účastníci turnaje si musí tento typ ubytování zaplatit 
z vlastních zdrojů.

Strava: Základní turnajový poplatek zahrnuje plnou penzi od páteční večeře do nedělního oběda.

Turnajové akce: Zahajovací turnajový ceremoniál
Setkání trenérů
Závěrečný ceremoniál s vyhlášením výsledků a předáním cen.
Individuální turnajové soutěže (nejlepší hráč, střelec, …)
Diskotéka pro všechny účastníky turnaje
Další turnajová překvapení 
Návštěva Prahy

Turnajové poplatky: 500 Kč/osobu/turnaj
1 000 Kč – vklad za každé přihlášené družstvo
 Turnajové poplatky zahrnují ubytování na internátě či koleji (2x), plnou penzi (2x),  
místní poplatky a náklady spojené s obvyklým konáním turnaje.
Příplatky: na ubytování v hotelu podle skutečné ceny

Platební podmínky:  Společně s přihláškou je nutno zaplatit startovné ve výši 1 000 Kč/tým na účet 
číslo: 2993951001/5500. Individuální poplatky je nutno zaplatit hotově po příjezdu 
v turnajové kanceláři ihned po příjezdu a registraci každého družstva.

Kontakt na  
organizátory turnaje:

Kancelář SK Zemanky:
Miroslav Černý, Kosmická 745/17, 149 00 Praha 11, 
tel.: 608 672 920, e-mail: miroslav.cerny@verve-invest.cz
Koordinátor turnaje: 
e-mail: petrcenek@seznam.cz nebo bkbrandys@tiscali.cz
kontaktní osoba: Ing. Petr Čeněk, mobil: +420 739 038 499

Účastníci: Na turnaj jsou pozvané týmy z celé Evropy.
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