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Vážená paní, vážený pane, 

už je to více než rok, co pandemie covidu výrazně omezila, a na dlouhou dobu 
zcela zastavila, veškerý český mládežnický sport. To v kombinaci se zákazem výuky 
tělesné výchovy představuje nebezpečný stav pro budoucí duševní i tělesné zdraví 
našich dětí. V podstatě celou pandemii trávily dlouhé hodiny před obrazovkou 
počítače či tabletu. Přestaly se hýbat, přibývají na váze a trpí sociální izolací.

Protože vítáme současné rozvolňování omezení, rozhodli jsme se, společně 
se skupinou Veolia a magistrátem města Ostravy, aktivně podpořit rozjezd 
organizovaných sportovních aktivit. Našim společným cílem je navrácení sportu 
do běžného života dětí a mládeže a snaha podpořit jejich zdravý životní styl. 
Společně jsme připravili první ročník streetballového turnaje školních týmů 
„ENERGY STREETBALL 2021“, který se uskuteční (pokud to dovolí aktuální situace) 
v úterý 15. června 2021 v prostorách Trojhalí Karolina, Ostrava. 

Turnaj je organizován pro školní týmy žáků základních škol (kategorie chlapci a dívky 
ve věku 14-15 let) a studenty středních škol (kategorie chlapci a dívky ve věku 
16 až 19 let).  Tým tvoří 4 hráči a jeden zástupce pedagogického sboru. Kapacita 
turnaje je omezena na 12 týmů v kategorii, proto škola může přihlásit pouze jeden 
tým v každé kategorii. Tým sestavuje a do turnaje přihlašuje zástupce školy 
- registrace online na internetových stránkách www.energystreetball.cz. 
Účast v turnaji je zdarma.

Vážená paní/vážený pane, rádi bychom touto cestou do turnaje pozvali také týmy 
Vaší školy. Jsme si vědomi, že současná doba je hektická a máte mnoho jiných s
tarostí a úkolů, přesto věříme, že zapojením do turnaje společně přispějeme 
k pozvolnému návratu dětí k „normálnímu životu“. 

Více informací naleznete na webu www.energystreetball.cz nebo kontaktujte 
manažerku akce Mgr. Kateřinu Mahlerovou, e-mail: energy.streetball@gmail.com,
tel: +420 774803594.  

Děkuji za Váš čas a pochopení a těším se na vzájemnou spolupráci. 
S přáním příjemného dne

Jiří Toušek
předseda České streetballové asociace, z.s.
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Pro účastníky připravujeme nejen sportovní podmínky na profesionální úrovni 
a hodnotné ceny pro nejlepší týmy (1.místo - 8.000,- / 2. místo - 6.000,- / 
3. místo - 4.000,-),  ale také zážitek v podobě setkání s významnými osobnostmi 
českého basketbalu. Nezapomněli jsme ani na pedagogický doprovod, pro který 
jsme připravili voucher na sportovní zboží v hodnotě 500,- za každý přihlášený tým. 
Navíc aktivní účastí na turnaji pomůžete podpořit vybraný charitativní projekt 
ve Vašem městě. Prostřednictvím turnajů a projektu „Každý bod pomáhá“ totiž 
hledáme cestu, jak do charitativní činnosti zapojit také děti a mládež.  



ZÁKLADNÍ INFORMACE

TÝMY 

KATEGORIE

 

POČET ZÁPASŮ

PRAVIDLA

STARTOVNÉ / VSTUPNÉ

DOPROVODNÝ PROGRAM

OBČERSTVENÍ

 

PŘIHLÁŠKY

ANTICOVID OPATŘENÍ

VÍCE INFORMACÍ

turnaj týmů základních a středních škol
ve streetballu „3 na 3"

pořadatel Česká streetballová asociace, z.s.

12 týmů v každé kategorii
3x hráči + 1x náhradník + učitel/trenér

základní školy - chlapci/dívky - 14-15 let 
střední školy - chlapci/dívky - 16-19 let

losování 1 den před turnajem
dopoledne turnaj ZŠ, odpoledne střední školy

garantujeme odehrání min. 3 zápasů

hraje se podle platných pravidel ČBF

zdarma

DJ, moderátor
vložené soutěže

prezentace aktivit Veolia ČR 

pořadatel zajišťuje pro účastníky
základní občerstvení

přihlášení online na internetových stránkách
www.energystreetball.cz  

uzávěrka přihlášek 7.6.2021

akce se uskuteční v rámci aktuálních nařízení vlády ČR  
vstup do areálu pouze s platnými antigenními testy

pořadatel zajistí desinfekci a další nezbytné vybavení 

Více informací najdete na internetových stránkách akce 
nebo pište energy.streetball@gmail.com
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(s některými výjimkami)

www. streetball.czenergy
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PROGRAM

Charitativní projekt „Každý bod pomáhá“ realizovaný 
v rámci série turnajů ENERGY STREETBALL 2021.

Cíl
Zajištění finanční podpory na vybraný projekt v rámci 
města.
Zapojení dětí a mládeže do charitativní činnosti 
prostřednictvím sportu.  

Výběr projektů
Na základě spolupráce s magistrátem města vybereme 
2-3 projekty - potenciální adresáty podpory. Projekty 
budou prezentovány na facebooku akce a veřejnost 
hlasováním vybere jeden, který finančně podpoříme. 

Finance
Výše celkové částky, určené na podporu vybraných
projektů, závisí na střeleckých dovednostech týmů.
Za každý bod, který padne v průběhu turnaje, přispěje
Česká streetballová asociace částkou 10 korun 
a společnost Veolia ČR částkou 20 korun.
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KAŽDÝ BOD POMÁHÁ

kategorie dívky a chlapci 14-15 let (základní školy)
07:30-08:15     registrace týmů na místě konání turnaje
08:15-08:25     oficiální zahájení turnaje
08:30-10:00     utkání ve skupinách
10:05-10:50     utkání o umístění
11:00-11:10     finále dívky, o 3-4. místo chlapci
11:15-11:25     finále chlapci, o 3-4. místo dívky
11:30                 vyhlášení výsledků turnaje, předání cen

11:30-12:00         doprovodný program

kategorie dívky a chlapci 16-19 let (střední školy)
11:00-12:00     registrace týmů 
12:05-12:10     oficiální zahájení turnaje
12:15-13:40     utkání ve skupinách
13:50-14:35     utkání o umístění
14:45-14:55     finále dívky, o 3-4. místo chlapci
15:00-15:10     finále chlapci, o 3-4. místo dívky
15:15                 vyhlášení výsledků turnaje, předání cen 
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