ČESKÝ POHÁR (celostátní) JUNIOREK KARLOVY VARY
5.-6.6.2021

Místo konání: Karlovy Vary, Západní 1824/71c
Kategorie: Juniorky U20 (mohou startovat pouze hráčky narozené 1.1.2002 a mladší)
Herní systém: Hlavní soutěž: pro 24 týmů (min. 14 týmů dle vstupních bodů z žebříčku ABV U-20,
max. 2 DKA, max. 2 DKP a 6 týmů z kvalifikace), model H24-2KO
Kvalifikace: pro maximálně 18 týmů (max. 1 DKA, max. 1 DKP a další týmy dle
vstupních bodů z žebříčku ABV dospělých), „Q18-skup-KO“
Startovné: 300 Kč / tým za účast v hlavní soutěži, 200 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 pro první čtyři dvojice
Přihlášky: řádné přihlášení (včetně platby startovného) nejpozději do pondělí 31. 5. 2021 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
Časový rozvrh: Pátek 4.6.2021 - případná kvalifikace od 14:00 hodin
Sobota 5.6.2021 - hlavní soutěž, začátek v 9:00 (týmy nasazené č. 1 až č. 8 hrají své
zápasy nejdříve v 10:30)
Neděle 6.6.2021 - závěrečná utkání hlavní soutěže, začátek bude upřesněn v místě
konání
Hrací míče: Gala Smash Plus 6
Počet kurtů kvalifikace: 3 hrací kurty, 1 rozcvičovací kurt, bez podavačů míčů
Počet kurtů hlavní soutěž: 3 hrací kurty, 1 rozcvičovací kurt, bez podavačů míčů
Ubytování - možnost ve vlastním stanu v areálu
Poznámky - Občerstvení: občerstvení v areálu zajištěno
Ředitel turnaje: Michal Mazurek, 725 513 676, vkkarlovyvary@gmail.com

GDPR: Na tomto turnaji bude zajištěn fotograf a kameraman za účelem propagace klubu, města
Karlovy Vary apod., která bude zveřejněna na webových a facebookových stránkách, případně
v tisku. V případě nesouhlasu s požitím záznamu je nutno toto nahlásit předem řediteli
turnaje.

AREÁL SE ŘÍDÍ MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM VLÁDY. Vzhledem k situaci ve
spojitosti s pandemií Covid-19 bude turnaj odehrán bez diváků.
Občerstvení v areálu zajištěno. Do areálu je zakázán vstup psů!!!!

