Bowling Brno Český pohár 2*
Bowling Brno
13. – 15. srpna 2021
POŘADATEL

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

MÍSTO KONÁNÍ

Líšeňská 4515/80
615 00 Brno-Židenice

KATEGORIE

ženy (dospělí)

HERNÍ SYSTÉM

hlavní soutěž pro 24 dvojic (min. 12 nejlepších týmů dle vstupních bodů, max. 2x
DKA, max. 2x DKP, max. 2X DKJ a 6 týmů z kvalifikace)
model „H24-2KO“: hlavní soutěž se hraje ve dvou hracích dnech pro 24 týmů
vyřazovacím systémem na dvě porážky dohrávaný formou semifinále, utkání o třetí
místo a finále.
Prvních 30 zápasů se odehraje na 3 hřištích, zbývajících 6 zápasů (z celkového počtu
36 zápasů prvního hracího dne) se dohraje jen na 2 hracích hřištích. Do druhého
hracího dne postupuje 8 týmů a dohrávají se utkání č. 37 až 46.
kvalifikace pro 16 dvojic model Q16-KO vyřazovacím systémem o 6 postupových
míst, max. 1x DKA, max. 1x DKP, max. 1x DKJ

ČASOVÝ
ROZVRH

PÁ 13. 8. – případná kvalifikace, začátek v 16:00
SO 14. 8. – hlavní soutěž, začátek v 9:00
NE 15. 8. – hlavní soutěž, začátek v 9:00

PŘIHLÁŠKY

řádné přihlášení (včetně platby startovného) nejpozději do 9. 8. 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.

STARTOVNÉ

500 Kč / tým za účast v hlavní soutěži, 400 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

50 000,- Kč / ceny od partnerů turnaje

HRACÍ MÍČ

Gala Smash Plus 6

POČET KURTŮ

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

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
Turnaj bude probíhat dle aktuálně platných hygienických nařízení.

