UNIQA Halové mistrovství České republiky v beachvolejbalu žen
10. - 11. 3. 2018 Olympia a Viktoria Brno
Místo hlavní soutěže: Olympia Brno a Centrum Viktoria , Vodařská 232/2, Brno
www.olympia-centrum.cz

www.centrumviktoria.cz

Kategorie :

ženy
Turnaj je homologován pro start hráček zavázaných k FIVB (BVB/01).

Herní systém:

hlavní soutěž: pro 24 dvojic, systém H24-2KO (7 dvojic dle žebříčku ABV žen, max.
1 DKP, max. 4 DKA, 6 dvojic z kvalifikace v Praze na Pankráci, 6 dvojic z kvalifikace
v Brně v Centru Viktoria
Kvalifikace: dvě kvalifikace - Praha - Pankrác a Brno – Centrum Viktoria, v každé
kvalifikaci může být udělena max. 1 DKP a max. 1 DKA
hrací systém kvalifikací bude upřesněn na webu ČVS a na webu pořadatelů

Časový rozvrh:

NE 4. 3. kvalifikace Beachklub Pankrác (začátek bude upřesněn na webu ČVS)
PÁ 9. 3. kvalifikace Centrum Viktoria (začátek upřesněn na webu ČVS)
SO 10. 3. hlavní soutěž - začátek 9,00 dle přesného rozpisu zápasů .
3 kurty Viktoria + centrkurt NC Olympia Brno (dvojice č.1-8 hrají nejdříve v 11,00h)
NE 11. 3. závěrečné zápasy 9,00 – 17,00 centr kurt Olympia

Přihlášky a termíny :
ČT 1. 3. 2018 20:00 (standardní uzávěrka přihlášek) – do toho termínu je možno
provést přihlášky online přes VIS.
Hráčka se může přihlásit na turnaj vypsaný v Praze, nebo na turnaj vypsaný v Brně,
ale pouze do jednoho z nich.
PÁ 2. 3. 2018 po 20:00 - zveřejnění divokých karet a rozřazení dvojic do částí
turnaje. Dvojice s přímou účastí v hlavní soutěži budou shromážděny do turnaje
vypsaného v Brně.
Po tomto termínu:
- budou uvolněny dohlášky do neobsazených částí turnaje emailem řídícímu
soutěží,
- pokud nějaká dvojice do 3. 3. v 20:00 opustí hlavní soutěž, pak se do hlavní
soutěže posouvá nejlepší dvojice ze všech kvalifikantů (v Praze i v Brně).
SO 3. 3. 2018 20:00
Deadline pro odhlášky z pražské kvalifikace, pro změny ve složení dvojic na
pražskou kvalifikaci a uzavření nasazení do pražské kvalifikace.
Pokud nějaká dvojice po tomto termínu opustí hlavní soutěž, postupuje do hlavní
soutěže dvojice s nejvyšším počtem bodů z dvojic z brněnské kvalifikace a dvojic,
které nepostoupily z pražské kvalifikace.

Startovné :

od PO 5. 3. 8:00 neúspěšné hráčky z pražské kvalifikace se mohou dohlásit do
neobsazené kapacity kvalifikace v Brně emailem řídícímu soutěží.
ČT 8. 3. 20:00
Deadline pro odhlášky z brněnské kvalifikace, změny ve složení dvojic na
brněnskou kvalifikaci i hlavní soutěž a deadline pro nasazení do brněnské
kvalifikace.
PÁ 9. 3. 20:00 – uzavření nasazení hlavní soutěže
600,- Kč hlavní soutěž,kvalifikace 400,- + doplatek 200,- Kč při postupu

Hrací míč :

GALA Smash Plus 6

Prize money :

30 000,-

Ředitel turnaje :

Petr Šafář tel. 724094464,email petrsaf@post.cz

Pořadatel :

Z pověření ABV - Beach Academy Viktoria Brno z.s.

Ubytování :

Penzion U Leopolda ,Jeneweinova 134/49 Brno, www.uleopolda.cz

(rozděleno 1.-8.)

Zajištěno (ne hrazeno) pro 8 postupujících týmů do neděle 11.3.2018
Poznámky :

Utkání se hrají na 2 vítězné sety do 21 bodů,třetí set do 15 bodů rozdílem 2 bodů

