Karlovka

MBK Karlovka Bratislava a Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci so Sloven
skou streetballovou asociáciou
organizujú prvý ročník Streetball tour – Bratislava-Karlovka. Podujatie je zaradené do Streetball
tour 2011 a Streetball cupu ZŠ'11.

Pre zlé povetornostné podmienky a nepriaznivú prepoveď počasia na zajtra (sobota
28.5.2011) sa úvodné podujatie Streetball Tour - Karlovka presúva na nedeľu v rovnakom
časovom harmonograme.
Veríme, že napriek tomuto posunutému začiatku otvoríme sezónu Streetball Tour v
nedeľu pri peknom počasí.
Tešíme sa na Vás!
Play hard,
play smart!
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TERMÍN

28.5.2011

MIESTO

Areál KŠK, Majerníkova 62 - outdoor areal ZŠ A.Dubčeka, Bratislava

AREÁL

8 hracích kurtov v areáli KŠK

DRUŽSTVO

Piati hráči (3+2), každé družstvo odohrá minimálne 3 zápasy

PRIHLASOVANIE

Najneskôr do štvrta 26.5.2011

Informácie o štartovnom, spôsobe platby nájdete v propozíciách SSA pre Streetball tour 2011.

V poplatku je zahrnuté:
- registrácia do jednej súťažnej kategórie
- pitný režim (podľa vlastého výberu - kofola, rajec, redbull)
- 10% zľava na nákup v Streetsportline shope
- 10% zľava na nákup v Planetsporte
- 10% zľava na nákup v Reserved
- button Slovenskej streetbalovej asociácie

Priebeh
Prezentácia

8.30 - 9.30

Začiatok zápasov

10.00

Kultúrne vystúpenia
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14.00 - 17.00

Finálové zápasy

16.00 - 19.00

Odovzdávanie cien

18.00 - 19.00

Afterparty

21.00

Sprievodné akcie

Individuálne súťaže

Kultúra
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Streetsportline Slam Dunk Contest
DJ a MC "Pepe Lopez"
Spalding 3pts shooting
Prostreet team (hip-hop dance)
Planet Sport FT shooting
F4 MBL

street futbal

Product crew

Ceny

- prize money 111 Euro pre víťazov v kategórií D - PRECOL MUŽI - body do celkového
poradia
Okrem prize money nás čakajú Vás vecné ceny od:
- organizátorov: Slovenskej Streetballovej asociácie, Basketlandu, MBK Karlovka a Zober
loptu nie drogy
- produktových partnerov: Spalding, Streetsportline,NIVEA ,RED BULLu a Generica
- poukážky na zľavu: Streetsportline, planetsport.sk, cropp town, summersportday Orienta

čná mapa
Zväčšiť mapu

Predpoveď počasia

Pre predpoveď počasia klikni SEM
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Mokrá varianta

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presunie na nedeľu opäť outdoor s rovnakým
časovým programom.
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