2. kolo MiniBasket
Ligy 2017
Termín:

23.4.2017 nedeľa

Miesto:
ZŠ Pri kríži, Bratislava
Dúbravka ( vchod do telocvične zo zadu)
Čas:
9.30 – 13.00 hod
Vek. kategória: hráči i hráčky ročníka
narodenia 2006 a mladší

Minibasketliga je určená pre začínajúcich basketbalistov, ktorí majú radi basketbal. V telocvični sa stretnú
naši hráči z našich 4 centier, ktoré pôsobia v Bratislave. Cieľom je, aby sa naši najmladší navzájom spoznali
a získavali basketbalové skúsenosti na spoločnej palubovke. Družstvá medzi sebou odohrajú zápasy
a zasúťažia si v zručnostných o pohybových aktivitách

Pozvané tímy MiniBasket centier MBK Karlovka Bratislava:
1. KARLOVKA
2. DÚBRAVKA
3. PETRŽALKA
4. CENTRUM

Harmonogram podujatia:
09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:50
10:50 - 11:00
11:00 - 11:50
11:50 - 12:00
12:00 - 12:50
12:50 - 13:00
13:00 - 13:10

príchod do telocvične /zadný vchod školy je vedľa futbalového ihriska/
skupinový rozcvičkový ballhandling
I. kolo zápasov
Pohybová súťaž MiniBasket centier
II. kolo zápasov
Zručnostná súťaž MiniBasket centier
II. kolo zápasov
Strelecká súťaž pre zástupcov rodičov z každého z centier
Záverečné vyhodnotenie, odovzdanie diplomov

Systém súťaženia:
Každý s každým .Zápas trvá 25 minút aj s rozcvičkou. Hrá sa 3x3 (4X4) na celé ihrisko. Výška koša 260 cm,
lopta číslo 5. Jedna štvrtina má 3 minúty hrubý čas. Počet štvrtín je cca 8. Tréner vytvára 3(4) ice, hráči
majú rovnaký hrací čas. Striedanie trojíc (štvoríc) je na dohode medzi trénermi. Rozhodcovia a pomocní
rozhodcovia sú tréneri, alebo rodičia usporiadateľského MiniBasket centra.

Čo si treba doniesť zo sebou:
Pre deti:
športové oblečenie, loptu (ak máš doma vlastnú), desiatu , veľa energie a chuti športovať a súťažiť.
Pre rodičov:
Každé z centier zabezpečuje vo svojej dobrovoľníckej réžii občerstvenie pre náš „Petržalský“ i ostatné
hosťujúce tímy. Preto by sme chceli veľmi pekne poprosiť rodičov o niečo vhodné pod zub pre zúčastnené
deti. Určite nepohŕdku domácim koláčikom, ovocím, či niečím chutný podľa Vašej fantázie, chuti, času, či
možností. Pochutiny, ktoré pripravíte budú deťom prichystané na občerstovovacej zóne vo vestibule pred
halou.
MiniBasket centrum Petržalka zabezpečí:
Organizačný tím trénerov, zaujímavý program, minerálku pre všetkých účastníkov, dresy pre každý z tímov,
lopty veľkosti 5 a 3 na úvodný ballhandling / kto má, donesie si vlastnú loptu, ostatným požičiame v rámci
našich kapacít /, účastnícke listy, foto z akcie i malé prekvapenie pre deti 

Viac informácií o MiniBasketlige:
http://www.mbkkarlovka.sk/?post_type=podujatie&p=28994

Ďalšie kolá MiniBasket ligy
4. kolo :27.5.2017
5. kolo: 10.6.2017
Deti ako aj ich rodičia sú srdečne vítaní, TEŠÍME SA NA VÁS!!!
Pre viac info kontaktujte svojho minibasket trénera, alebo navštívte: www.mbkkarlovka.sk

