Sokol Brno I
SUPER CUP
Sokolské koupaliště u Brněnské přehrady
9. - 11. 8. 2019
MÍSTO KONÁNÍ:

Brno, areál Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě, ulice Hrázní
GPS: 49 14‘ 31.799“ N, 16 30‘ 48.419 E

KATEGORIE:

Muži, ženy

HERNÍ SYSTÉM:

V souladu s hracím řádem ABV, hraje se dle platných pravidel beach volejbalu

Hlavní soutěž: Model H16d-modskup, pro 16 dvojic systémem modifikovaných skupin a následného play-off
Účast: min. 8 nejlepších dvojic dle vstupních bodů ABV, max. 4x DKA a 4 dvojice z kvalifikace
Kvalifikace: model „Q16-1KO“ pro maximálně 16 dvojic vyřazovacím systémem na 1 porážku o 4 postupová místa,
max. 1x DKA, max. 1x DKP, max. 1x DKJ a další dvojice dle vstupních bodů ABV
ČASOVÝ ROZVRH:
PÁ 9.8. - kvalifikace mužů (začátek v 9:00)
- kvalifikace žen (předpokládaný začátek v 11:30)
- hlavní soutěž mužů (předpokládaný začátek ve 14:50)
Přesné začátky utkání budou upřesněny v online sešitech na stránkách turnajů
SO 10.8. - zahájení hlavní soutěže žen a pokračování hlavní soutěže mužů, zač. v 8:30
NE 11.8. - závěrečné zápasy hlavní soutěže mužů a žen, zač. v 9:00
PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky on-line prostřednictvím VIS dle Hracího řádu do pondělí 5.8.2019 do 20:00

STARTOVNÉ:

500,- Kč na dvojici v hlavní soutěži, 400,- Kč v kvalifikaci

PRIZE MONEY:

100 000 Kč na kategorii

HRACÍ MÍČ:

Gala Smash Plus 6

POČET KURTŮ:

3 hrací kurty pro obě kategorie, 1 rozcvičovací pro každou kategorii

ŘEDITEL TURNAJE:

Radomír Vinkler, tel. 602 366 656, vinkler.radomir@gmail.com

UBYTOVÁNÍ:

Pořadatel hradí ubytování dvojicím pouze noc před dalším hracím dnem, do kterého daná dvojice
postoupí z předchozího hracího dne. Podmínkou je, aby místo bydliště hráče bylo více než 100 km od
místa konání turnaje. Ubytování před prvním hracím dnem dané dvojice a ubytování po vyřazení z turnaje
není hrazeno.
Adresa ubytování: Koleje Vinařská, Vinařská 470/5c, blok A3

POŘADATEL:

Z pověření ABV ČVS Sokol Brno I

POZNÁMKY:

Hráči musí nastoupit ve stejných dresech označených čísly 1 a 2, které si zajištují sami.
Turnaj se odehraje na pouze na horních kurtech v areálu.

