Vratislavický letní pohár
Beach Volley Vratislavice n. N.
17. srpna 2019
POŘADATEL

z pověření ABV ČVS pořádá BV Vratislavice n. N., www.beachvratislavice.cz

MÍSTO KONÁNÍ

Beach Volley Vratislavice
Nad Školou 278, Liberec 30
parking nad Kulturním centrem 101010, Nad Školou, Liberec 30

KATEGORIE

ženy (dospělí)
turnaj je homologován CEV a FIVB pro zahraniční hráče.

HERNÍ SYSTÉM

hlavní soutěž
16 dvojic - předepsaný hrací systém H16d-modskup (4členné skupiny, 3 postupují,
vítězové skupiny postupují přímo do čtvrtfinále), min. 6 nejlepších dvojic dle vstupních
bodů na turnaj ABV dospělých, max. 1x DKA, max. 1x DKJ, max. 2x DKP a 6 dvojic z
kvalifikace. Všechny zápasy se odehrají v průběhu jednoho hracího dne na 3 hracích
kurtech.
kvalifikace
pro maximálně 16 dvojic (max. 1 DKA, max. 1 DKP, max. 1 DKJ a další dvojice dle
vstupních bodů z žebříčku ABV dospělých), model Q16-2KO

ČASOVÝ
ROZVRH

PÁ 16. 8. – kvalifikace – předpokládaný začátek 15:00
SO 17. 8. – hlavní soutěž - začátek 9:00

PŘIHLÁŠKY

volné přihlášky on-line prostřednictvím VIS do pondělí 12. 8. do 20:00
přihlášený hráč mladší 18 let musí předložit řediteli turnaje písemný souhlas
rodiče (zákonného zástupce) se svou účastí na tomto turnaji.

STARTOVNÉ

300 Kč / dvojice v hlavní soutěži, 200 Kč / dvojice v kvalifikaci

PRIZE MONEY
/ VĚCNÉ CENY

ceny od partnerů turnaje, poháry, medaile – turnaj je součástí Vratislavických slavností

HRACÍ MÍČ

Gala Smash Plus 6

POČET KURTŮ

kvalifikace, hlavní soutěž – 3 hrací kurty

ŘEDITEL
TURNAJE

Jan Kvapil, tel. +420 728 614 155, email: bv.vratislavice@gmail.com

UBYTOVÁNÍ

Inter Hostel Liberec, Třída Svobody 138/2, Liberec, 46015, Česká republika, případně
tělocvična ZŠ Vratislavice n. N. (zázemí kurtů, zdarma).

POZNÁMKY

všechny utkání se hrají na dva vítězné sety, v případě zájmu - dohrávání o pořadí,
bez svazových rozhodčí, nehrající týmy rozhodují utkání, sporné míče rozhodne
pořadatel,
další informace na stránce turnaje:

http://www.cvf.cz/beach/turnaje/?vysledky=1316

