Pozvánka na Scania Cup 2022 do Stockholmu

Scania Cup sa uskutoční až po 2-j ročnej pauze kvôli Covid-19 pandémii. Je tu stále
riziko, že s vývojom pandémie a s prichádzajúcim Omikronom sa Scania Cup môže
preložiť na neskorší termín alebo sa zruší úplne. Zatiaľ vo Švédsku je situácia
s COVID-19 priaznivá, takže organizátor plánuje zorganizovať tento turnaj počas
Veľkej noci 2022.
• Kompletné informácie ohľadom turnaja Scania Cup nájdete na webe:
www.sccamp.se
• V prípade zrušenia Scania Cup alebo presunutia termínu, organizátor nebude
znášať žiadne náklady, napr. za zrušené letenky alebo za zmenu termínu
leteniek. Preto organizátor dôrazne odporúča si zakúpiť letenky, v ktorých sa
bude dať zmeniť termín odletu/príletu za poplatok.
• Prednášky budú v anglickom jazyku
Požiadavky organizátora ohľadom na Covid-19 pandémiu:
• Každý účastník sa musí preukázať QR kódom o kompletnom zaočkovaní
• Rúško sa bude vyžadovať na prekrytie úst a nosa počas pobytu v interiéroch
(Hotel, učebne, telocvičňe, MHD, počas prepravy), počas rozhodovania
zápasov na ihrisku rúško nie je potrebné. Treba sledovať lokálne obmedzenia,
ktoré budú vydané švédskou vládou počas konania Scania Cup
Turnaj Scania Cup 2022:
• Vekové kategórie U13-U19
• Zápasy začínajú v piatok 15.04. 2022 a končia v pondelok 18.04. 2022
• Bude sa rozhodovať podľa FIBA pravidiel s výnimkou pri najmladšej kategórii
hráčov/hráčok

Format pre rozhodcov/rozhodkyne 2022:
• Hlavný camp bude mať 102 rozhodcov/rozhodkyne
• Advanced camp bude mať ďalších 36 vybraných rozhodcov/rozhodkýň
• Odporúčanie sa zúčastniť turnaja Scania Cup bude riešené cez vybraných
Referee inštruktorov z danej krajiny, z ktorej pochádza odporúčaný
rozhodca/rozhodkyňa.
Za Slovensko je to: Milan Brziak – FIBA komisár/FIBA inštruktor

Podmienky pre všetkých rozhodcov/rozhodkyne:
• Budete rozhodovať 2-3 zápasy denne
• Bude zabezpečená plná penzia, camp začína vo štvrtok večerou a končí
v pondelok obedom. Stravovanie bude zabezpečené v školskej jedálni.
• Ubytovanie je zabezpečené hotelové, od štvrtka do pondelka rána (check out)

Hlavný camp:
• Prednášky štvrtok-nedeľa pre celú skupinu
• Minimálne 1 zápas bude pod dohľadom inštruktora
• Bude k dispozícii prístup pre rozhodcov pre sledovanie/stiahnutie zápasov
via Solidsport
• Bude k dispozícii prístup pre sledovanie zápasov pre inštruktorov počas
celého turnaja

Advanced camp
• Špeciálne prednášky pre vybranú skupinu v piatok-nedeľa
• Prednášky pre celú skupinu rozhodcov v dňoch štvrtok-nedeľa
• Zápas pod dohľadom inštruktora minimálne jeden za deň
• Inštruktor bude delegovaný na každý deň od štvrtka do nedeľe
• Požiadavka: pre tento Advanced camp je potrebné si priniesť vlastný
notebook, s kapacitou pre vytváranie video klipov zo zápasov + koncovka na
USB, aby bola v notebooku
Camp pre rozhodcov/rozhodkyne – program:
• Camp začína vo štvrtok 14.04.22 o 16 hod. pre všetkých rozhodcov
• Prvé zápasy začínajú v piatok 15.04.22
• Posledné zápasy sa hrajú v pondelok 18.04.22
Hotel:
• Je v štádiu riešenia
• Všetci rozhodcovia/rozhodkyne budú ubytovaní v dvoj-posteľových izbách
Poplatok za camp
• všetky úhrady vrátane extra nocí, transportov (letisko-hotel-letisko) budú
uhradené po príchode do hotela, platba iba v hotovosti.
Platba kartou nebude možná !
• Hlavný camp: 230 Eur
• Advanced camp: 350 Eur
• Extra noc na hoteli: 40 Eur/1 os.
• Transfér letisko-hotel-letisko: 50 Eur/1 os.

Transport po prílete do Stockholmu
• Miesto vyzdvihnutia po prílete na letisku: Arlanda – vo vnútri Terminál 5 an
poschodí 2 pred Grand Café Stockholm
• Miesto vyzdvihnutia po prílete na letisku: Skavsta – vonku pri Termináli, je
tam oficiálny airport drop-off/pick-up point
• Ak nevyužijete transfer zabezpečený organizátorom, odporúča sa použiť
miestnu dopravu: www.sl.se, www.flygbussarna.se, www.arlandaexpress.se
Média
• Prineste si vlastný notebook!
• Zápasy budú natáčané via:solidsport.com/scaniacup

V prípade Tvojho záujmu prosím potvrď svoju účasť telefonicky alebo zaslaním
emailu:
Milan Brziak, Email: inventer.ke@gmail.com, M: 0905 638 993
alebo zašli správu na Viber, WhatsApp, Messenger.
Termín : čím skôr sa rozhodneš, tým skôr budeš mať rezervované miesto.
Termín uzatvorenia záväzných prihlášok: 28.02. 2022

S pozdravom
Ing. Milan Brziak – FIBA inštruktor a FIBA komisár

