Labský streetballový pohár 27. ročník - děčínské kolo
Hlavní pořadatel turnaje: Česká streetballová federace, z.s.
Veškeré nejasnosti a dotazy na emailu: info@streetball-mania.cz
Termín konání: sobota 4.6.2022
Místo konání: Děčín, Labská ul., parkoviště u Labe pod městskou knihovnou
GPS souřadnice: 50.7816500N, 14.2092967E
Prezence účastníků: 4.6.2022 od 10:00 – 11:15 v areálu konání turnaje, následně losování týmů do skupin
Slavnostní zahájení a společné focení: 11:45
Začátek: ve 12:00 předpokládaný konec cca v 18:00
Turnajem bude provázet moderátor: hvězdný Mc Kajag
Kategorie: Muži – chlapci a Ženy - dívky
U 10 narození 1.1.2012 a mladší – smíšené týmy
U 12 narození 1.1.2010 a mladší
U 14 narození 1.1.2008 a mladší
U 16 narození 1.1.2006 a mladší
U 18 narození 1.1.2004 a mladší
O 18 narození 31.12.2003 a starší
Oficiálním míčem Českého streetballového poháru je Spalding, hrací míče poskytuje pořadatel. S míči jiných značek se
zápasy nesmí hrát! Hraje se na speciálním povrchu Sport Court a asfaltu!
Přihlášky naleznete na webových stránkách https://streetballmania.cz/registrace

Uzávěrka přihlášek 31.5.2022 ve 23:59
Startovné:
Registrace odeslaná do 15.5.2022

Registrace odeslaná od 16.5.2022

Kategorie U 10 , U 12 a U 14 = 400,- Kč / tým
Kategorie U 16 a U 18 = 500,- Kč / tým
Kategorie O 18 = 600,- Kč / tým

Kategorie U 10 , U 12 a U 14 = 500,- Kč / tým
Kategorie U 16 a U 18 = 600,- Kč / tým
Kategorie O 18 = 800,- Kč / tým

Přihlášení na místě není možné!
Startovné uhraďte na účet č.: 35-9241820297/0100, VS: dle zaslaného emailu kapitánovi po přihlášení týmu na
webových stránkách www.streetball-mania.cz, do poznámky napište název týmu.
Stornopoplatky:
50 % z ceny uhrazené registrace při jejím zrušení do 16.5.2022
100 % z ceny uhrazené registrace při jejím zrušení do 23.5.2022
Účastníci, kteří se přihlásí do 17.5.2022 mají garantovanou velikost účastnického trička Streetball Mania uvedenou v
přihlášce, což později přihlášeným účastníkům nejsme schopni z důvodu výrobních lhůt garantovat!

Pražské kolo + celostátní finále
Hlavní pořadatel turnaje: Česká streetballová federace, z.s.
Veškeré nejasnosti a dotazy na emailu: info@streetball-mania.cz
Termín konání: pražské kolo sobota 18.6.2022
celostátní finále neděle 19.6.2022
Místo konání: parkoviště na střeše Centrum Černý Most https://www.centrumcernymost.cz/access, u vstupu do Cine
Star kina
GPS souřadnice: 50°6'27.914"N, 14°35'4.704"E
Prezence účastníků: 18. i 19.6.2022 od 10:00 – 11:15 v areálu konání turnaje, následně losování týmů do skupin
Slavnostní zahájení a společné focení: 11:45
Začátek: ve 12:00 předpokládaný konec cca v 18:00
Turnajem bude provázet moderátor: Mc Metoděj a Mc Dominik
Kategorie: Muži – chlapci a Ženy - dívky
U 10 narození 1.1.2012 a mladší – smíšené týmy
U 12 narození 1.1.2010 a mladší
U 14 narození 1.1.2008 a mladší
U 16 narození 1.1.2006 a mladší
U 18 narození 1.1.2004 a mladší
O 18 narození 31.12.2003 a starší
Oficiálním míčem Českého streetballového poháru je Spalding, hrací míče poskytuje pořadatel. S míči jiných značek se
zápasy nesmí hrát! Hraje se na speciálním povrchu Sport Court a asfaltu!
Přihlášky naleznete na webových stránkách https://streetballmania.cz/registrace

Uzávěrka přihlášek 14.6.2022 ve 23:59
Startovné:
Registrace odeslaná do 15.5.2022

Registrace odeslaná od 16.5.2022

Kategorie U 10 , U 12 a U 14 = 400,- Kč / tým
Kategorie U 16 a U 18 = 500,- Kč / tým
Kategorie O 18 = 600,- Kč / tým

Kategorie U 10 , U 12 a U 14 = 500,- Kč / tým
Kategorie U 16 a U 18 = 600,- Kč / tým
Kategorie O 18 = 800,- Kč / tým

Přihlášení na místě není možné!
Startovné uhraďte na účet č.: 35-9241820297/0100, VS: dle zaslaného emailu kapitánovy po přihlášení týmu na
webových stránkách www.streetball-mania.cz, do poznámky napište název týmu.
Stornopoplatky:
50 % z ceny uhrazené registrace při jejím zrušení do 30.5.2022
100 % z ceny uhrazené registrace při jejím zrušení do 6.6.2022
Účastníci, kteří se přihlásí do 1.6.2022 mají garantovanou velikost účastnického trička Streetball Mania uvedenou v
přihlášce, což později přihlášeným účastníkům nejsme schopni z důvodu výrobních lhůt garantovat!

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Účastníci: tříčlenná družstva + max. 1 náhradník (není povinné)
Finanční zabezpečení: Družstvům není hrazeno jízdné, ubytování ani stravování. Družstva se účastní turnaje na vlastní
náklady.
Podmínka účasti: V družstvech mohou startovat pouze hráči příslušné kategorie. Hráč mladší kategorie může startovat
v kategorii starší. Hráč starší kategorie nemůže startovat v kategorii mladší. V družstvu mohou být maximálně 4 hráči.
Účastníci turnaje nejsou pojištěni proti úrazům ani krádežím a ztrátám. Každý startuje na vlastní odpovědnost. Pokud
tým nebude mít zaplacené startovné, nebudou moci nastoupit k zápasu!
Hráči hrají na vlastní nebezpečí!
Rozhodčí: U všech kategorií bude hlídat spravedlivý průběh zápasů pozorovatel (zapisovatel), který bude mít v případě
neshody obou družstev, rozhodující verdikt.
Pravidla: Soutěž se hraje podle pravidel uvedených na webových stránkách turnaje: http://www.streetballmania.cz/index.php?call=pravidla sekce TURNAJE - PRAVIDLA. Pořadatel si vyhrazuje právo některá pravidla upravit
s ohledem na zajištění hladkého průběhu turnaje. Družstva budou na případné změny upozorněni pozorovatelem
(zapisovatelem) a moderátorem.
Systém soutěže: V každé kategorii budou družstva rozlosována do skupin (podle počtu přihlášených družstev). Ve
skupinách se hraje systémem každý s každým. Počet postupujících ze základních skupin bude určen podle počtu skupin a
účastníků. Systém nadstavbové části bude upřesněn při turnaji.
Oficiální hrací míč: Spalding, hrací míče poskytuje pořadatel. S míči jiných značek se zápasy nesmí hrát!
.

