Scania Cup 2018, Stockholm
V dňoch 29.03.-02.04. 2018 sa uskutočni už 18. ročník medzinárodného turnaja
Scania Cup vo vekových kategóriách od U12 do U 19 chlapcov a dievčat. Na tomto turnaji
budú hrať najlepšie mládežnícke družstvá zo severských štátov /Fínsko, Nórsko, Švédsko,
Island a Dánsko/ v počte cca 150 družstiev. Zápasy sa odohrajú v meste Stockholm a v
jeho okolí v 13 školských halách a telocvičniach.
Počas tohto turnaja bude prebiehať rozhodcovská klinika zastrešená top
Observermi-inštruktormi, ktorým bude znovu veliť R.Stokes – aktuálny šéf rozhodcov
Európskej ligy mužov a Alan Richardson, ktorý patrí medzi špičkových FIBA lektorov v
Európe. Medzi observermi budeme mať znovu zastúpenie aj zo Slovenska a v pozícii
inštruktora-observera bude Milan Brziak, ktorý má za sebou úspešnú 20-ročnú FIBA kariéru
basketbalového rozhodcu.
Ďalej medzi top FIBA rozhodcami, ktorí budú inštruktormi-observermi počas SC 18
sú také esá ako: Luigi Lamonica, Olegs Latisevs, Kuba Zamojski a ďalší.
Novinka pre účastníkov SC 2018
Počas turnaja Scania Cup 2018 sa spustí nový koncept. 24 rozhodcov z celkového
počtu účastníkov bude vybraných a nominovaných pre špeciálnu kliniku
potencionálných a perspektívných rozhodcov. Týchto vybraných 24 rozhodcov bude v
prevažnej miere rozhodovať zápasy v hlavnej hale a budú sa vzdelávať
intenzívnejšie a hlavne budú rozhodovať zápasy pod prísnym očkom top observerov a
inštruktorov na turnaji SC 18 najvyššej kategórie. Týchto 24 rozhodcov sa vyberie s
ohľadom na ich veľkú perspektívu a petenciál stať sa v blízkej budúcnosti FIBA
rozhodcom.
Toto je úplne nový koncept počas turnaja SC 18, ktorý bude mať premiéru už o pár
týždňov!
Klinika pre rozhodcov ženského pohlavia
Koncept špeciálnej kliniky pre rozhodcov ženského pohlavia sa vracia naspäť na SC 18.
Súbežne s touto klinikou bude prebiehať samostatne školenie pre rozhodkyne, ktorej
mentorkami budú špičkové FIBA rozhodkyne ako: Ilona Kučerová, FIBA komisárka Alison
Muir z Anglicka, ktorá bude zastrešovať túto ženskú kliniku. Táto klinika bude tiež
zameraná na rozhodovanie v 3PO.
Medzinárodná klinika pre všetkých rozhodcov bude zameraná výlučne na rozhodovanie v
trojici. Pre tých rozhodcov, ktorí nemajú veľa skúseností s rozhodovaním v 3PO, počas
prvého dňa budú prebiehať v telocvični praktické ukážky z mechaniky 3PO a následne po
presune do hotela prednášky pod vedením R.Stokesa a ostatných FIBA inštruktorovobserverov v anglickom jazyku. Prednášky v prvý deň budú trvať do 22.00 -23.00 hod.
Turnaj družstiev v kategóriách U12 až U19 sa začína 30.03.18 a končí finálovými zápasmi
02.04.18.

Informácia pre rozhodcov a rozhodkyne, ktorí budú mať záujem sa zúčastniť ďalšieho
ročníka Scania Cup 2018:
•

Poplatok za camp pre vybraných potenciálných 24 rozhodcov je 245,- eur a
poplatok za camp pre ostatných rozhodcov a rozhodkyne je 195,- eur, v
ktorom je zahrnuté ubytovanie hotelového typu pre 4 noci, Scandic Hotel
Södra in Södertälje, strava plná penzia, transport z hotela na zápasy a späť,
prednášky, doprava z letiska do hotela v Stockholme a späť max. 25 eur/1
os. podľa počtu osôb /pri väčšom počte aj menej/

•

Je nutné si zabezpečiť dopravu do Stockholmu, napr. leteckou spoločnosťou
Ryanair z Krakowa alebo z Budapešti cez Wizz air a príchod naplánovať na
letisko v Stockholme najneskôr do 14.00 hod. dňa 29.03.18 vo štvrtok.
Letenku zo Stockholmu domov objednať v pondelok 02.04.18 po 14 hod.
Posledný finálový zápas sa hraje o cca 13.30-14.00 hod. v pondelok.

•

Začiatok školenia: 29.03. 2018 o 14 hod. v Scandic Hotel Södra in Södertälje

•

Mimo uvedené časy príchodu a odchodu organizátor negarantuje
zabezpečenie transportu z letiska do hotela a späť /pred 29.3.18 a po
02.4.18/. Samozrejmä pre skupinu rozhodcov vieme zabezpečiť transfér z
letiska do hotela a späť za uvedený poplatok. Ak časy príletov leteckých
spoločností do Stockholmu nevyhovujú požadovanému príletu do 14 hod. vo
štvrtok 29.3.18, odporúčam odletieť do Stockholmu o 1 deň skôr a pozrieť si
krásny a nezabudnuteľný Stockholm. Ubytovanie 1 noc naviac zabezpečíme v
hoteli, kde bude prebiehať klinika rozhodcov: 30 Eur (double room, pre 1
osobu, B&B), platba po príchode do hotela

•

Maximálny počet miest pre rozhodcov je 120. Každý rozhodca ma
garantovaných 9 až 12 zápasov počas turnaja v 3PO. Každý rozhodca ma
garantovaných 4 - 7 zápasov sledovaných observerom/inštruktorom. Každý
deň rozhodcovia dostanú spätnú väzbu z odrozhodovaných zápasov. Každý
rozhodca dostane tričko na rozhodovanie a mikinu.

V prípade Vášho záujmu prosím nahláste svoju účasť na:
Milan Brziak, Email: inventer.ke@gmail.com, M: 0905 638 993
Termín uzávierky : do 16.02.18
Počet miest je limitovaný pre každú krajinu a počet vybraných, potenciálnych 24
rozhodcov pre nový koncept školenia počas SC 18 sa veľmi rýchlo obsadí.

