COOL Super Cup
Opava
12. – 14. květen 2017

POŘADATEL

z pověření ABV ČVS pořádá Happy Sport Opava
ing. David Šťastný, tel. 602 560 410, email: happybeach@centrum.cz

MÍSTO KONÁNÍ

centrkurt
Horní náměstí, Opava

KATEGORIE

muži, ženy (dospělí)

HERNÍ SYSTÉM

-

vedlejší kurty
Beach Centrum, Kolofíkovo nábřeží, Opava

hlavní soutěž pro 16 dvojic (min. 8 dvojic dle žebříčku ABV dospělých,
max. 4 DKA a 4 dvojice z kvalifikace), model H16-2KO
kvalifikace pro maximálně 16 dvojic (max. 1 DKA, max. 1 DKP, max. 1 DKJ a další dvojice
dle žebříčku ABV dospělých), model Q16-1KO
turnaj je homologován CEV pro zahraniční hráče

ČASOVÝ
ROZVRH

PÁ 12. 5. – případné kvalifikace žen (předpokládaný začátek v 9.00)
- případná kvalifikace mužů (předpokládaný začátek v 12.00)
– zahájení hlavní soutěže žen ((předpokládaný začátek v 15.30))
SO 13. 5. – zahájení hlavní soutěže mužů a pokračovaní hlavní soutěže žen, začátek v 9:00
NE 14. 5. – závěrečné zápasy hlavní soutěže žen a mužů

PŘIHLÁŠKY

volné přihlášky on-line prostřednictvím VIS do pondělí 8. 5. 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

100 000 Kč na kategorii

HRACÍ MÍČ

Gala Smash Plus 6

POČET KURTŮ

1 centrkurt + 3 vedlejší hrací kurty + 2 rozcvičovací kurty u vedlejších kurtů

VEDENÍ
TURNAJE

Sportovní ředitel: Jan Zvěřina, tel. 724 345278, email: zverinaj@email.cz
Ředitel turnaje: ing. David Šťastný, tel. 602 560 410, email: happybeach@centrum.cz

UBYTOVÁNÍ

Pořadatel hradí ubytování dvojicím po postupu z kvalifikace do hlavní soutěže a mezi dalšími
hracími dny, pokud postupují dále v turnaji. Podmínkou je, aby místo bydliště hráče bylo více než
100 km od místa konání turnaje.
Ubytování:
- internát SŠT Opava,Kolofíkovo nábřeží Opava .
Rezervace na tel. 602 560 410, ing. D. Šťastný. Cena 300 Kč / osoba / noc

POZNÁMKY

Prezence hráčů je v areálu Beach Centra, na centrkurt a zpět zajištěna doprava.
Další informace na stránkách turnajů:
http://www.cvf.cz/beach/turnaje/?vysledky=1459&kategorie=2
http://www.cvf.cz/beach/turnaje/?vysledky=1450&kategorie=1

