Riviéra Letní pohár 2020
Koupaliště Riviéra, Brno
18. – 19. července 2020
POŘADATEL

z pověření ABV ČVS pořádá VK Brno, z. s., www.volejbalbrno.cz/beach

MÍSTO KONÁNÍ

Koupaliště Riviéra
Bauerova 322/7, 603 00 Brno-střed

KATEGORIE

ženy (dospělí) Turnaj je homologovaný CEV a FIVB.

HERNÍ SYSTÉM

hlavní soutěž pro 16 dvojic (min. 6 nejlepších dvojic dle vstupních bodů, max. 1x
DKA, max. 2x DKP, max. 1x DKJ a 6 týmů z kvalifikace)
model H16-modskup ve skupinách se utkají nejvýše nasazený s nejhůře nasazeným
týmem a druhý s třetím týmem. Následně se vítězné týmy z těchto utkání střetnou o
první místo ve skupině a poražené týmy o třetí místo. Z každé skupiny postupují 3
nejlepší týmy. Týmy z prvních míst jsou nasazeny přímo do čtvrtfinále, týmy z 2. a 3.
míst hrají předkolo. Playoff se hraje vyřazovacím systémem na jednu porážku
zakončeným utkáním o třetí místo a finálovým utkáním.
kvalifikace pro 16 dvojic model Q16-KO vyřazovacím systémem o 6 postupových
míst, max. 1x DKA, max. 1x DKP, max. 1x DKJ

ROZHODČÍ

utkání rozhoduje prohraná dvojice z minulého zápasu, příp. určí pořadatel

ČASOVÝ
ROZVRH

SO 18. 7. – případná kvalifikace (začátek bude upřesněn na stránce turnaje a na
webu ČVS)
NE 19. 7. – hlavní soutěž, začátek v 9:00

PŘIHLÁŠKY

řádné přihlášení (včetně platby startovného) nejpozději do 13. 7. 2020 do 20:00
on-line prostřednictvím VIS
Přihlášený hráč mladší 18 let musí předložit řediteli turnaje písemný souhlas
rodiče (zákonného zástupce) se svou účastí na tomto turnaji.

STARTOVNÉ

400 Kč / tým za účast v hlavní soutěži, 300 Kč / tým za účast pouze v kvalifikaci
(startovné ve výši za účast v hlavní soutěži se platí prostřednictvím VIS při
přihlašování)

PRIZE MONEY
/ VĚCNÉ CENY

ceny od partnerů turnaje

HRACÍ MÍČ

Gala Smash Plus 6

POČET KURTŮ

kvalifikace – 2 hrací kurty + 1 rozcvičovací kurt
hlavní soutěž – až 3 hrací kurty + 1 rozcvičovací kurt

ŘEDITEL
TURNAJE

Matouš Müller, tel. 607 562 282, email: media@volejbalbrno.cz

UBYTOVÁNÍ

Hotel Amphone, třída Kpt. Jaroše 1942/29, 602 00 Brno; rezervace na
https://www.amphone.eu, + 420 545 428 310
Cena: 800,- Kč / plně obsazený dvojlůžkový pokoj
1100,- Kč / plně obsazený trojlůžkový pokoj
1400,- Kč / plně obsazený čtyřlůžkový pokoj

