Staropramen  Cool  Český  Pohár  mužů  
Strahov,  Praha  
17.  –  18.  června  2016.  
POŘADATEL  

z  pověření  ABV  ČVS  pořádá  Beachclub  Strahov,  www.beachpraha.cz,  

MÍSTO  KONÁNÍ   Beachclub  Strahov  
Chodecká  1230,  16900,  Praha  6  
GPS:  50.0831569N,  14.3834472E  
KATEGORIE  

muži  

HERNÍ  SYSTÉM   -‐   hlavní  soutěž  pro  24  dvojic  (min.  9  dvojic  dle  žebříčku  ABV  dospělých,    
max.  2  DKA,  ,max.  2  DKP,  max.  2  DKJ  a  9  dvojic  z  kvalifikace),  model  M24  
-‐   kvalifikace  pro  maximálně  24  dvojic  (max.  1  DKA,  max.  1  DKP,  max.  1  DKJ  
a  další  dvojice  dle  žebříčku  ABV  dospělých),  model  Q24  
-‐   turnaj  je  homologován  CEV  pro  zahraniční  hráče  
ČASOVÝ  
ROZVRH  

PÁ  17.  6.  –  případná  kvalifikace  (začátek  14:00)  
SO  18.  6.  –  hlavní  soutěž,  začátek  v  9:00  (dvojice  nasazené  č.  1  až  č.  8  hrají  
své  zápasy  nejdříve  v  10:30)  
NE  19.  6.  –  závěrečné  zápasy  hlavní  soutěže,  začátek  v  9:00  

PŘIHLÁŠKY  

volné  přihlášky  on-line  prostřednictvím  VIS  do  pondělí  13.  6.  do  20:00  
Přihlášený  hráč  mladší  18  let  musí  předložit  řediteli  turnaje  písemný  
souhlas  rodiče  (zákonného  zástupce)  s  jeho  účastí  na  tomto  turnaji.  

STARTOVNÉ  

500  Kč  /  dvojice  v  hlavní  soutěži,  400  Kč  /  dvojice  v  kvalifikaci  

PRIZE  MONEY  

50  000,-,  věcné  ceny  od  sponzorů  

HRACÍ  MÍČ  

Gala  Smash  Plus  6  

POČET  KURTŮ     3  hrací  kurty  +  1  rozcvičovací  kurty  
ŘEDITEL  
TURNAJE  

Mudr.  Vít  Mařík,  602302001  
  

UBYTOVÁNÍ  

-   Hotel Strahov, Vaníčkova 7, 160 17, Praha 6 TEL: 00420 234 678
111, www.studenthostel.cz, cena od 180,- Kč
-   Hostel Coubertin, TEL: 00420 220 513 208, coubertin@volny.cz ,
Atletická 1113/4, 169 00, Praha 6, cena od 600,- Kč

POZNÁMKY  

Případné  info  k  turnaji:  00420  608  965  007,  Tomáš  Pála,  pala@beachteam.cz  
  

