Praha sportovní Letní pohár
Beachklub Ládví, Praha
20. 8. 2016
POŘADATEL

z pověření ABV ČVS pořádá Beachklub Ládví z.s., www.beachklubladvi.cz

MÍSTO KONÁNÍ

areál Beachklub Ládví
Chabařovická 4, Praha 8, 18200

KATEGORIE

ženy

HERNÍ SYSTÉM

- Hlavní soutěž pro 16 dvojic:
Model „model_M16skup“: hraje se v jednom hracím dnu. 16 dvojic je rozděleno do čtyř skupin po čtyřech dvojicích, ve skupině se dvojice utkají mezi
sebou. Z každé skupiny postupují dvě nejlepší dvojice, které se utkají vyřazovacím systémem na jednu porážku zakončeným utkáním o třetí místo a
finálovým utkáním.
Účast: min. 5 nejlepších dvojic dle aktuálního žebříčku ABV, max. 2x DKA,
max.1x DKP a max. 2x DKJ a 6 dvojic z kvalifikace,
Organizace: Všechny zápasy se odehrají v průběhu jednoho hracího dne
na min. 3 hracích kurtech. Zápasy ve skupinách se odehrají na min. 3 hracích kurtech formátem utkání na dva hrané sety do 21 bodů. Zápasy vyřazovací části se odehrají na 2 hracích hřištích standardním formátem utkání
na dva vítězné sety.
- Kvalifikace model „Q16m vyřazovacím způsobem o 6 postupových míst.

ČASOVÝ ROZVRH

PÁ 19. 8. – případná kvalifikace, od 15:00
SO 20. 8. – hlavní soutěž, začátek v 9:00

PŘIHLÁŠKY

volné přihlášky on-line prostřednictvím VIS do pondělí 15. 8. do 20:00
Přihlášený hráč mladší 18 let musí předložit řediteli turnaje písemný souhlas rodiče (zákonného zástupce) s jeho účastí na tomto turnaji.

STARTOVNÉ

400 Kč / dvojice v hlavní soutěži, 300 Kč / dvojice v kvalifikaci

PRIZE MONEY

věcné ceny pořadatele

HRACÍ MÍČ

Gala Smash Plus 6

POČET KURTŮ

3 hrací kurty + 1 rozcvičovací kurt

ŘEDITEL TURNAJE

Jan Herget, tel. 777111173, email: janherget@hotmail.com

UBYTOVÁNÍ

- Hotel Duo, Teplická 492/19, 190 00 Praha. Rezervace na tel 266 131 111,
www.hotelduo.cz. Cena od 55 eur / osoba / noc.
- Hostel AO Prag, Děčínská 1, 180 00 Praha 8. Rezervace na tel. 286 880 235.
Cena od 9 eur / osoba / noc.

POZNÁMKY

Pro hráče bude připraven pitný režim

