KIDZ TROPHY 2015
STREETBALLOVÝ TURNAJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRAHY 5

POŘADATEL
TJ Sokol I. Smíchov

ZÁŠTITA
Česká streetballová federace, TJ Sokol I. Smíchov, starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma

TERMÍN
25. června 2015
Vyplnění programu během konce školního roku.

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU
Hořejší nábřeží 627/15, Praha 5, 150 00

POPIS PROJEKTU
Streetballový turnaj pro děti ze 4. a 5. tříd základních škol Prahy 5.
Jde především o propagaci zdravého životního stylu u dětí a představení streetballu jako
nového olympijského sportu. V zájmu pořadatelů zdaleka není jenom snaha vytvořit dětem
streetballový turnaj, ale především jim ukázat sport jako zdravou a zábavnou náplň volného
času. To, že se sportem mohou bavit, dokáže bohatý doprovodný program, který se ponese
v duchu motta: „Ukažme ulici v dobrém slova smyslu.“ a nabídne taneční vystoupení vítězů
soutěže Taneční skupina roku, hudební vystoupení, graffiti jam, kde děti budou moci poznat
streetartové umění předních českých graffiti umělců v doprovodu DJ’s . V neposlední řadě
chtějí pořadatelé ukázat streetball veřejnosti. Darktrophy 2015 je společensko sportovní
událostí, kam by měly zamířit jak rodiny s dětmi, tak mládež. Naše snaha je poskytnout
sportovní a společenské vyžití široké veřejnosti.
Dark Trophy 2015 není jednorázová akce. Pro vítězný tým dětského turnaje je připravena
speciální cena ve formě pozvánky na Letní streetballový kemp v aquaparku v Děčíně. Pro
další v celkovém pořadí jsou nachystány slevové vouchery na tento kemp. Cílem pořadatelů
je tak motivovat děti a umožnit jim letní nezapomenutelný zážitek s opravdovými
basketbalovými profíky v Děčíně.

CÍLE PROJEKTU
Propagace sportu jako zdravého životního stylu dětí. Propagace streetballu jako
plnohodnotného sportu. Seznámení dětí s moderní kulturou.

VEDLEJŠÍ CÍLE
Streetball je výbornou formou sportu jako takového, který ale není svázán přísnými pravidly.
Streetballové turnaje všude na světě se vyznačují uvolněnou atmosférou, kde nejde tolik o
výkony jako spíš o zábavu a setkávání lidí se stejnou zálibou. Přesně to je cílem organizátorů
Dark Trophy 2015, vytvořit nezapomenutelnou streetballovou show, která bude mít tradici.
Zároveň organizátoři chtějí propagovat streetball jako novodobý olympijský sport.

KOMU JE PROJEKT URČEN
Rádi bychom do turnaje zapojili co nejvíce základních škol Prahy 5, které se v turnaji utkají
mezi sebou o hodnotné ceny, ve formě nezapomenutelného zážitku na streetballovém
kempu v Děčíně.

PŘÍNOS PROJEKTU
V době sociálních sítí a počítačových her jako hlavní náplně volného času, chceme u dětí
propagovat sport, jako zábavné využití volného času, které ale není vázáno pravidly jako u
tradičních sportovních aktivit.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Program, který bude děti bavit, a tím se příjemné kulturní zážitky propojí s těmi sportovními.
Plánujeme:
 DJ’s , moderátoři
 Streetdance
 Hudební vystoupení
 Beat box
 Graffity jam
 Autogramiáda profesionálních hráčů basketbalu
 Exhibiční utkání profesionálních hráčů basketbalu
 Exhibiční utkání basketbalových vozíčkářů
 Flyboarding
 Paddleboarding
 Sportovní čluny
 Wakeboard







Chill out zóna
VIP zóna
Občerstvení
Představení dalších sportů
Selfie point

