Český pohár 1*
Litoměřice
18. - 19. 7. 2020
POŘADATEL

z pověření ABV ČVS pořádá Beach club Litoměřice-spolek, www.beach-litomerice.cz

MÍSTO
KONÁNÍ

areál Beach club Litoměřice-spolek
Kasárna Dukelských hrdinů Litoměřice u areálu výstaviště Zahrada Čech
Více na webu klubu

KATEGORIE

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

HERNÍ
SYSTÉM

hlavní soutěž
pro 24 dvojic (min. 12 dvojic dle vstupních bodů z žebříčku ABV dospělých,
max. 2 DKA, max. 2 DKP, max. 2 DKJ a 6 dvojic z kvalifikace), model H24-2KO
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-KO

ČASOVÝ
PÁ 17.7.
ROZVRH
zápasy

PÁ 17.7.2020. – případná kvalifikace (začátek bude upřesněn na stránce turnaje
na webu ČVS)
SO 18.7.2020. – hlavní soutěž, začátek v 9:00 (dvojice nasazené č. 1 až č. 8 hrají své
nejdříve v 10:30)
NE 19.7.2020– závěrečné zápasy hlavní soutěže

PŘIHLÁŠKY

řádné přihlášení (včetně platby startovného) nejpozději do pondělí 13. 7. 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

30 000 Kč / ceny od partnerů turnaje

HRACÍ MÍČ

Gala Smash Plus 6

POČET
KURTŮ

kvalifikace – až 3 hrací kurty
hlavní soutěž – až 3 hrací kurty

ŘEDITEL
TURNAJE

Jiří Obhlídal, tel. 725 863 025, email: dana.hruzova7@gmail.com

UBYTOVÁNÍ

Prosím zajistí si každý sám - doporučení:

Jüstel apartment
Novobranská 255/6, Litoměřice, 412 01,
tel.: 721 884 878 Pavlína Balaštíková
Nebo zdarma ve stanu v areálu.
POZNÁMKY

adresa turnaje: http://www.cvf.cz/beach/turnaje/?vysledky=1647

