
 

 

Nominační turnaj o ME U22 kategorie 
žen 

Beachclub Strahov 
12. května 2022 

 
POŘADATEL ÚSEK BEACHVOLEJBALU ČVS  

MÍSTO KONÁNÍ Dráčkova jazyková mateřská škola Beachclub 
Strahov, z.s. 
 
Chodecká 1230, 169 00, Praha 6 – Strahov 
 
(při navigaci užijte adresu a GPS sousedící 
společnosti NH Car: Chodecká 2341/2 
GPS: 50.0838144N, 14.3842367E) 

KATEGORIE U22 ženy 

HERNÍ SYSTÉM hlavní soutěž 
pro 8 týmů (4 týmy dle vstupních bodů z žebříčku ABV kategorie žen, 4 DKM určí RKM 
z kategorie U20), 1KO 
 
Nasazení do turnaje dle ABV žebříčku kategorie žen. DKM se také řadí dle ABV 
žebříčku žen. V případě rovnosti bodů u týmů, kterým jsou uděleny DK, bude lépe 
nasazen tým, který má více bodů v žebříčku kategorie U20 dívek. 

ČASOVÝ 
ROZVRH 

ČT 12. 5. 
- 9:30 prezence týmů 
- 10:00 první dvě čtvrtfinále 
- 11:00 druhá dvě čtvrtfinále  
- 13:00 obě semifinále 
- 15:00 o 3. místo 
- 16:00 finále 

  standardní přihlášení (včetně platby startovného) nejpozději do soboty 7. 5. do 20:00 
on-line prostřednictvím VIS  
do neděle 8. 5. do 20:00 budou přidány do VIS DKM 
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 (startovné v uvedené výši za účast v turnaji se platí 
prostřednictvím VIS při přihlašování) 

HRACÍ MÍČ Mikasa VLS 300 

POČET KURTŮ  2 hrací kurty + 1 rozcvičovací kurt  

ŘEDITEL 
TURNAJE 

Ondřej Vlček, email: vlcek@cvf.cz 

POZNÁMKY 1) Vítězný pár vybojoval dle NK spot na ME U22 
https://www.cvf.cz/beach/mladez/nominacni-kriteria-na-mezinarodni-akce-v-
sezone-2022-kategorie-divky-24002.html 
 

2) Stříbrné medailistky je náhradníkem pro ME U22 



 

 

 
3) O třetí místo se dohrává kvůli případnému zranění či nemoci finalistů a pro 

případ dvou našich spotů na ME U22 
4) Přehlášení na nově složený tým je možné pouze neděle 8. 5. do 20:00, ale 

pokud body nebudou stačit na udržení nasazení, přepouští nově složený tým 
místo v turnaji někomu z náhradníků (týmu s vyšším součtem bodů pro 
nasazení do turnaje) 

5) Turnaj se odehraje dle nových „Oficiálních pravidel plážového volejbalu 2021-
2024, řídit ho budou rozhodčí, finále a o 3. místo budou rozhodovat dva 
rozhodčí 

6) Podavači jsou zajištěni 
7) Drobné občerstvení (ovoce) je součástí vkladu do turnaje 
8) Ubytování a pitný režim nejsou součástí startovného 

 
 

  

 


