Český pohár 1*
Pňov - Předhradí
26. – 28. června 2020
POŘADATEL

z pověření ABV ČVS pořádá BVC Žraloci Pňov - Předhradí, www.bvczraloci.cz

MÍSTO KONÁNÍ

areál BVC Žraloci Pňov – Předhradí
Sportovní 2, Pňov – Předhradí

KATEGORIE

muži (dospělí)
Turnaj je pro hráče s podepsaným závazkem BVB/01 homologovaný CEV a FIVB.

HERNÍ SYSTÉM

hlavní soutěž
pro 24 týmů (min. 12 týmů dle vstupních bodů z žebříčku ABV dospělých,
max. 2 DKA, max. 2 DKP, max. 2 DKJ a 6 týmů z kvalifikace), model H24-skup-1KO
kvalifikace
pro maximálně 16 týmů (max. 1 DKA, max. 1 DKP, max. 1 DKJ a další týmy dle
vstupních bodů z žebříčku ABV dospělých), model Q16-2KO

ČASOVÝ
ROZVRH

PÁ 26. 6. – případná kvalifikace (začátek bude upřesněn na stránce turnaje na webu
ČVS)
SO 27. 6. – hlavní soutěž, začátek v 9:00
NE 28. 6. – závěrečné zápasy hlavní soutěže

PŘIHLÁŠKY

řádné přihlášení (včetně platby startovného) nejpozději do pondělí 22. 6. do 20:00
on-line prostřednictvím VIS
Přihlášený hráč mladší 18 let musí předložit řediteli turnaje písemný souhlas
rodiče (zákonného zástupce) se svou účastí na tomto turnaji.

STARTOVNÉ

500 Kč / tým za účast v hlavní soutěži, 400 Kč / tým za účast pouze v kvalifikaci
(startovné ve výši za účast v hlavní soutěži se platí prostřednictvím VIS při
přihlašování)

PRIZE MONEY
/ VĚCNÉ CENY

Celkem 30 000 Kč / ceny od partnerů turnaje, medaile

HRACÍ MÍČ

Gala Smash Plus 6

POČET KURTŮ

kvalifikace – až 3 hrací kurty + 1 rozcvičovací kurt
hlavní soutěž – až 3 hrací kurty + 1 rozcvičovací kurt

ŘEDITEL
TURNAJE

Roman Šimeček, +420 728 559 581

UBYTOVÁNÍ

- ubytování v areálu možno rezervovat na tel. 723 586 014 (p. Miloš Růčka). Cena
200 Kč / osoba
- ubytování v Motelu Oseček možno rezervovat na tel. 325 654 709.

POZNÁMKY

Rozhodčími utkání kvalifikace budou samotní hráči. Poražený tým bude rozhodovat
další utkání na stejném kurtu.
Další informace na stránce turnaje:
http://www.cvf.cz/beach/turnaje/?vysledky=1606 a www.bvczraloci.cz

