
 
 
 

 
 
 

 

PODMÍNKY PRO BODOVANÉ HALOVÉ  
BEACHVOLEJBALOVÉ TURNAJE 2019 / 2020 

 

Halové beachvolejbalové turnaje mohou být začleněny mezi bodované turnaje do žebříčků ABV při 

splnění následujících podmínek:  

• kategorie: dospělí (muži, ženy) a U20 (junioři, juniorky) 

• termíny: od 11. října 2019 do 13. dubna 2020 

Celkově (nehledě na pořadatele) maximálně 2 turnaje v jedné kategorii v každém 

kalendářním měsíci na území „dvojkrajů“, které jsou určeny takto: 

o Praha a Středočeský kraj 

o Karlovarský a Plzeňský kraj 

o Jihočeský kraj a kraj Vysočina 

o Jihomoravský a Zlínský kraj 

o Olomoucký a Moravskoslezský kraj 

o Pardubický a Královehradecký kraj 

o Liberecký a Ústecký kraj 

Jeden pořadatel smí ve svém areálu uspořádat max. 1 turnaj jedné kategorie v každém 

kalendářním měsíci v daném „dvojkraji“.  

Seznam schválených turnajů je k náhledu zde: https://bit.ly/2lEyBbz 

• Schválení turnaje: Pořadatel dodá propozice k navrhovaným bodovaným halovým turnajům 

STK ABV na email zverinaj@email.cz. Propozice budou po schválení STK ABV vystaveny ve 

VISu. Pořadatelem navržený turnaj se nesmí konat dříve než 3 týdny po definitivním schválení  

propozic STK ABV. Doporučujeme proto dodat návrh propozic aspoň 4 týdny před konáním 

turnaje. 

• Přihlášky: Turnaje budou po definitivním schválení vypsané ve VISu a přihlášky  dvojic budou 

probíhat pouze přes VIS. Standardní termín pro přihlášení bude pondělí před turnajem ve 

20:00. 

• Počet potřebných kurtů: dle zvolené kapacity turnaje a možností areálu 

• Účast v turnaji: Sestavení startovní listiny bude provedeno ve VISu automaticky dle součtu 

vstupních bodů hráčů dvojice ze žebříčku ABV. Zahraničním hráčům se počítají vstupní body 

pouze ze žebříčku ABV. 

Pořadatel může udělit maximálně 2 DKP do hlavní soutěže a maximálně 2 DKP do kvalif ikace. 

Jiné DK nebudou na halových turnajích udělovány. 

• Organizace turnaje: Max. jednodenní hlavní soutěž s kvalif ikací odpoledne den předem. 

Výchozí herní model dle volby pořadatele, je nutné ho popsat v propozicích turnaje. 

Doporučená kapacita hlavní soutěže je 16 dvojic. Doporučená kapacita kvalif ikace je 12 až 18 

dvojic o 6 postupových míst. 

• Hrací míč: Gala Smash Plus 6 

• Bodování do žebříčků: dle Hracího řádu beachvolejbalových soutěží dospělých a mládeže 

ABV ČVS pro období 2019 / 2020 (schválení a zveřejnění je plánováno do 10. října 2019)  

POZOR! Turnaj dospělých bude započítán do žebříčku ABV pouze v případě, že se ho 

zúčastní min. 12 dvojic. Turnaj mládeže kategorie U20 bude započítány do žebříčku ABV 

pouze v případě, že se ho zúčastní min. 10 dvojic.  

• Nahlášení výsledků: Konečné pořadí turnaje musí být nahlášeno řídícímu beachvolejbalových 

soutěží nejpozději do nejbližší neděle do 22:00 na email prihlasky.beach@cvf.cz 


