Asociace Beachvolejbalu ČR a Beachklub Pankrác pořádá

ORION Beach Cup 2016
Otevřené HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
v plážovém volejbale
MUŽI
Sobota 12.3.2016 – kvalifikace o postup do hlavní soutěže mužských dvojic
(o 4 místa v Brně) – kontakt Sportovní centrum Viktoria, Mgr. Petr Šafář, tel.:
+420 724 094 464, email: petrsaf@post.cz
Pátek 18.3.2016 – kvalifikace o postup do hlavní soutěže (o 4 místa v Praze,
v Beachklubu Pankrác)
Sobota 19.3.2016 - od 8:30 start hlavní soutěže, Beachklub Pankrác, Praha
Neděle 20.3.2016 – od 8:30 pokračování hlavní soutěže, Beachklub Pankrác
Přihlášky do středy 9.3.2016 do 20:00 na kvalifikaci do Brna (do tohoto data
musí být přihlášeny i dvojice, co chtějí hrát hlavní soutěž - určíme dvojice nasazené
do Hlavní soutěže)
Přihlášky do pondělí 14.3.2016 do 20:00 dopřihlášky na kvalifikaci do Prahy
Systém - muži: páteční pražská kvalifikace o 4 postupová místa v Praze 18.3.2016 –
kapacita - 16 dvojic (4 skupiny po 4) v nich se hraje na 2 vítězné sety beze ztrát do 21, 1. a 2. ze
skupin postupují do play-off o postup do hlavní soutěže (o pořadí ve skupinách bude při rovnosti
bodů rozhoduje vzájemný zápas). Play-off na 1 prohru se hraje na 2 vítězné sety. Kdo prohraje
v playoff v 1.kole je 33.-36. na HMČR 2016.
Herní systém brněnské kvalifikace o 4 místa určí organizátor dle počtu přihlášených
dvojic.
Hlavní soutěž – 32 dvojic (16 dvojic nasazeno dle aktuálního žebříčku ABV 2016, 4
místa divoké karty pro zahraniční dvojice, 4 místa divoké karty pro organizátora a 8
postoupivší dvojice z kvalifikace) – Herní systém 8 skupin po 4 týmech, 1. A 2.dvojice postupují do
playoff na 1KO a do neděle postupuje 8 nejlepších dvojic.. Všechny zápasy se hrají na 2 vítězné
sety. Všechny dvojice jsou povinny hrát v jednotných dresech!!!!
Hlavní soutěž bude rozhodována delegovanými rozhodčími, kvalifikace si řídí hráči sami.
Startovné v HM ČR:
600,-Kč za dvojici (dvojice, které postoupí do hlavní soutěže
z kvalifikace již žádné startovné neplatí)
Turnaj je otevřený i pro zahraniční dvojice.
Prize money a ceny:
pro nejlepší dvojice připraveny věcné ceny, poháry a diplomy.
Muži hrají o 33 000,-Kč v prize money, které budou rozděleny mezi 8 dvojic.
Vítězná dvojice se stane držitelem titulu HALOVÝ MISTR ČR pro rok 2016
Turnaj bude obodován body do žebříčku ABV!!!
Prezentace vždy do 8.30 hod.
Nafukovací haly Beachklub Praha Pankrác u ZŠ Horáčková, Praha 4
(7 krytých kurtů – nejvíce v ČR)

Informace a přihlášky - Saša Mráz tel.- 603 77 88 92 – sasa@beachklub.cz
Přihlašování přes VIS na stránkách www.cvf.cz.
Vyhlašovatelem Halového mistrovství je Asociace beachvolejbalu ČR
Organizátorem je Beachklub Pankrác Praha.
Oficiálními míči HMČR 2016 jsou míče GALA Smash 6.

