IDEASTAV spol. s r.o. a Beachklub Praha Pankrác
pořádají

IDEASTAV CUP Letní pohár
Termín : sobota 25. 7. 2015 – neděle 26. 7. 2015
Kvalifikace v pátek od 14,00 pro kategorie muži i ženy. Navýšili jsme počet dvojic do kvalifikace na 24 mužů a 24 žen.
Místo : Beachklub Pankrác, Horáčkova 1100, Praha 4, 140 00
Kategorie : muži a ženy
Přihlášky : pouze přes VIS na stránky cvf.cz, nejpozději do pondělí 20. 7. 2015 do 20:00
Hrací systém : V souladu s hracím řádem ABV – ženy hrají systémem M24, muži hrají systémem M32skup. Hraje se podle platných pravidel
plážového volejbalu. Kapacita hlavní soutěže: muži 32 dvojic, ženy 24 dvojic.
Muži: 18 nejlepších dvojic dle aktuálního žebříčku ABV, 2x DKA, 4x DKP, 2x DKJ a 6 dvojic z kvalifikace
Ženy: : 12 nejlepších dvojic dle aktuálního žebříčku ABV, 2x DKA, 2x DKP, 2x DKJ a 6 dvojic z kvalifikace
Kvalifikace: Kvalifikace se hraje systémem M24. Do hlavní soutěže postupují vítězové zápasů 25, 26, 27, 28, 39 a 40. Zápasy číslo 17 až 24 a
29 až 36 se nehrají. Dvojice poražené v utkáních číslo 1 až 16 těmito zápasy v kvalifikaci končí. Zápasy číslo 37, 38 a 41 až 46 se nedohrávají.
časový rozvrh:

sobota – 8.30 start prvních zápasů
Neděle – 8.30 start prvních zápasů

kurty – Sobota: muži hrají na 4 kurtech, ženy na 3 kurtech + 1 rozcvičovací. Neděle: muži i ženy rozehrávají na 2 kurtech v každé kategorii,
posléze již dohrávají každá kategorie na jednom kurtu.
Prizemoney: Prizemoney bude upřesněno.
Každý účastník hlavní soutěže obdrží turnajové tílko!!!
Míče : GALA Beach SMASH plus 6
Vklad: 400,-Kč za dvojici (hlavní soutěž), 300,-Kč za dvojici v kvalifikaci, v případě postupu doplatí dvojice 100,-Kč
Ubytování : Pension Wine Pension Prague, www.winepensionprague.cz, 450/os a noc bez snídaně
Ředitel turnaje : Saša Mráz – 603 77 88 92, organizátor turnaje též Saša Mráz
Rozhodčí: v kvalifikaci bez rozhodčích, v sobotu i neděli budou delegovaní rozhodčí.

