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7. Hornets mini cup 2019 

   Jménem basketbalového klubu Sršni Písek si Vás dovolujeme pozvat na 7. ročník 

basketbalového turnaje s mezinárodní účastí. 

Kdy: 6.9.2019 (pátek) – 8.9.2019 (neděle) 

Kde: kancelář turnaje – Písek 397 01 Písek, Tyršova 395, 2. Patro 

Sportovní hala: Sportovní hala TJ Sokol Písek, Sportovní hala Gymnázium Písek, Sportovní   

hala ZŠ Husa Písek 

Kategorie:  

• U13 chlapci ročníku 2007 a mladší 

• U12 chlapci ročníku 2008 a mladší 

• U11 chlapci ročníku 2009 a mladší 

Počet týmů: 6 týmů v každé kategorii (pořadatel si vyhrazuje právo výběru týmů) 

Týmy z předchozích ročníků: 

• 2016: Soproni Sportiskola, Victoria Žilina 

• 2017: Mercedes Kecskemét, Bayern München, VKM Vilnius 

• 2018: WKK Wroclaw 

Hrací čas: 4 x 10 minut hrubého času, přestávky mezi 1-2q a 3-4q 2min, 2-3q 5 min 

Velikost míče: č.5 

Pravidla: dle pravidel FIBA, libovolné střídání, čas se stopuje při TH a poslední 2 minuty 

zápasu je-li skóre do 10 bodů 

Garantujeme: min. 5 utkání pro každý tým 

Ceny: týmy obdrží pohár, první tři týmy obdrží medaile, MVP, All-stars pětka, nejlepší   

střelec 

Pro týmy budou uspořádány: dovednostní soutěže 

Trenérská rada s občerstvením: 7.9.2019 – Kozlovna Písek (www.kozlovnauplechandy.cz) 

http://www.srsni.com/
http://www.kozlovnauplechandy.cz/
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Pobyt na turnaji: 6.9.-8.9. 2019 

Účastnický poplatek: za 1 osobu (hráče, trenéra, rodiče) je 1400,- Kč  

 

V poplatku je zahrnuto: 

• Ubytování v hostelu 2 noci (6.9 - 8.9. 2019) do 15 minut chůzí od sportovní haly 

• Strava - 2 plné penze (6.9. – večeře; 7.9. – snídaně, oběd, večeře; 8.9. – snídaně, oběd) 

• Turnajové triko s logem turnaje 

Uvedené cena je nedělitelná (nelze vyhovět požadavkům např. bez stravy, bez 

ubytování, bez trika). 

 

Organizační poplatek za tým: 2000,- Kč 

 

Veškeré další podrobné informace, včetně rozlosování Vám zašleme po uzávěrce závazných 

přihlášek 31.7.2019. V daném termínu po Vás budeme požadovat předběžný počet hráčů, 

trenérů a dalšího doprovodu, který se turnaje zúčastní a bude z Vaší strany u těchto osob 

požadováno ubytování a strava.  

Závazný počet hráčů, trenérů a rodičů (případně dalších osob) s požadavkem na ubytování a 

stravu budeme požadovat do 20.8.2019. 

 

Facebook turnaje: Hornets Cup 

Přihlášky dle přiloženého tiskopisu zasílejte na e-mail: hornetsminicup@gmail.com 

Hlavním pořadatelem turnaje je: Martin Dudi, tel. +420 727 950 168,  

                                             e-mail: dudi.martin@gmail.com  

 

 

 

 

Za pořadatele se na Vás těší Martin Dudi 

http://www.srsni.com/
https://www.facebook.com/Hornets-Cup-814911755355680/
mailto:hornetsminicup@gmail.com
mailto:dudi.martin@gmail.com
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7. Hornets mini cup 2018 

Dear friends, 

we would like to invite you on basketball tournament in Písek with international participation. 

Date: 6th September 2019 (Friday) – 8th September 2019 (Sunday) 

Place: tournament office – Písek 397 01 Písek, Tyršova 395, 2nd Floor 

Sports center: Sports Hall TJ Sokol Písek, Sports Hall Gymnázium Písek, sports Hall ZŠ 

Jana Husa Písek 

Categories:  

• U13 boys – born in 2007 and younger 

• U12 boys – born in 2008 and younger 

• U11 boys – born in 2009 and younger 

Number of teams: 6 teams in each category (the organizer reserves the right to select teams) 

Participants from last years: 

• 2016: Soproni Sportiskola, Victoria Žilina 

• 2017: Mercedes Kecskemét, Bayern München, VKM Vilnius 

• 2018: WKK Wroclaw 

Play time: 4 x 10 minutes, running time, breaks 1-2q a 3-4q 2min, 2-3q 5 min 

Size of ball: ball size 5 

Rules: FIBA rules, TIME: without of game stops, except free throws and last two minutes of 

the game if the score difference is less than 10 points, SUBSTITUTION: arbitrarily 

Guarantee: 5 matches  

Prize:  

• Each team will get a cup and diploma, first three teams will receive medals 

• MVP, All-stars, Best shooter 

Coaches and friends meeting : 7.9.2018 – Kozlovna Písek (www.kozlovnauplechandy.cz) 

http://www.srsni.com/
http://www.kozlovnauplechandy.cz/
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Cost: 1400,- Kč for accommodation and food (54 EUR) / 1 person 

 

Cost includes: 

• Accommodation for 2 nights in hostel (6.9-8.9. 2019) maximum 15 minutes walk to 

gyms 

• 2 Full Boards (6. 9. – dinner; 7.9. – breakfast, lunch, diner; 8.9. – breakfast, lunch) 

• T-shirt with tournament logo 

• the price is indivisible 

 

Registration fee: 2000 Kč/ 1 team (77 EURO)  

– 1 EUR = 26,- CZK 

 

All important detail information will be available after registration of the teams. 

 

Deadline for sending your registrations is 31st July 2019. 

 

Facebook page: Hornets Cup 

 

If you have any questions, please don’t hesitate to ask us.  

 

Contact: hornetsminicup@gmail.com 

Martin Dudi, tel. +420 727 950 168, e-mail: dudi.martin@gmail.com  

            

With the kindest regards 

 

 Martin Dudi 

http://www.srsni.com/
https://www.facebook.com/Hornets-Cup-814911755355680/
mailto:hornetsminicup@gmail.com
mailto:dudi.martin@gmail.com
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Historické centrum - Historic Centre 

 

 

Římskokatolický kostel Narození Panny 

Marie - Church of the Birth of Our 

Lady 

 

 

Mariánské sousoší - Marian statuette 

 

 

• Oficiální web města Písek - city web site 

• Město Písek - city web site 

• Oficiální turistický web města Písek - 

tourist website 

 

Kamenný most nejstarší ve střední 

Evropě - The oldest Stone bridge in 

Central Europe 

 

 

Poliklinika - Policlinics 

 

 

Hradby historického centra - Walls 

 

 

• wikipedia Písek 

• Wikipedia Prácheňsko - Historical area 

• Elektrárna královského města Písek - 

Historic monument 

../Downloads/•%09http:/www.mesto-pisek.cz/
../Downloads/•%09http:/www.pisek.eu/
../Downloads/•%09http:/webhouse.cz/oficialni-turisticky-portal-mesta-pisek/g-3547
../Downloads/•%09https:/cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsek_(m%C4%9Bsto)
../Downloads/•%09https:/cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1che%C5%88sko
https://www.jiznicechy.cz/turisticke-cile/365-elektrarna-kralovskeho-mesta-pisku

