Vážení sportovní přátelé,
obzvláště pak přátelé volejbalu v jeho letní podobě.
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na 14

ročník

již tradičního turnaje v plážovém volejbale
který pořádají:

Přátelé sobáčovského rybníka,
spol.Stalagmit a.s. a Olomoucký kraj
v „BEACH

ARÉNĚ“sportovního areálu obce Sobáčov

v termínu: sobota 27.srpna

2016 od 9:00 hod.

Na celodenní akci s možností přenocování ve stanech na hrázi rybníka zvou pořadatelé.

PROPOZICE TURNAJE:
Pořadatel: PŘÁTELÉ SOBÁČOVSKÉHO RYBNÍKA; STALAGMIT a.s.; OLOMOUCKÝ KRAJ
Organizátor: Jan CHADIMA; Josef MILČICKÝ; Roman BAKALÁŘ
Termín:

27. SRPNA 2016

“SOBÁČOV voleyball BESCH OPEN 16“

pro neregistrované hráče /podle soupisek bude provedena kontrola

členství na ČVS. Začátek turnaje v 9:00 hod (prezentace v 8:00 hod.)
Místo:

"BEACH ARENA"kulturně-sportovního areálu u rybníka v obci Sobáčov

Účast:

Prvních 32 přihlášených týmů

Přihlášky/Soupisky: Na e-mail pořadatele: beachvoleyball@sobacov.cz; nebo osobně ve sport.areálu u rybníka v Sobáčově (p.CHADIMA
tel.: 731 472 926).
Uzávěrka přihlášek: Čtvrtek 25.8.2016 v 23:59 hod. nebo při naplnění konečného počtu 32 družstev. Přihlášením se rozumí: Poslání
vyplněné soupisky hráčů mužstva (může se doplnit ještě před zahájením turnaje) možno stáhnout zde a zaplacením
startovného.
Startovné: 150,- Kč/hráč; min. 900,-Kč/mužstvo (6 hráčů). Startovné zahrnuje: 1x jídlo + 1x nápoj (pivo/limo) + nájem hrací
plochy/den + ceny.
Platba:

Osobně ve sportovním areálu u rybníka v obci Sobáčov (p.CHADIMA tel.: 731 472 926).

Hrací řád: Obdrží vedoucí mužstev nejpozději dva dny před začátkem turnajů emailem nebo přímo před začátkem turnaje pří prezentaci.
Pořadatel si vyhrazuje právo učinit změny v hracím řádu s ohledem na počet regulérně přihlášených mužstev před začátkem
turnaje (k jemnému doladění může dojít ještě před zahájením samotného turnaje).
Základní část: skupiny po 4 družstvech (každý s každým) Jen pro bodové seřazení družstev pro nasazení do vyřazovací části
turnaje (postupují všechna družstva).
Vyřazovací část: losovaný pavouk (předem připravený klíč) dle výsledků ve skupinách
Hrací doba: Základní ve skupinách: na 2 sety do dosažení 11. bodů v setu (nemusí být s rozdílem 2 bodů) může být i nerozhodný
výsledek (vítěz: 3 body; nerozhodný stav: 1 bod; poražený 0 bodů)
Ve vyřazovací části: na 2 vítězné sety (v prvním kole do dosažení 11. bodů v setu (nemusí být s rozdílem 2 bodů)
V dalších kolech vyřazovací části: předpokládáme (dle časového vývoje turnaje) na 2 vítězné sety do dosažení 15. Bodů
v setu s rozdílem o 2 body.
Finále a utkání o 3 místo: předpokládáme (dle časového vývoje turnaje) na 2 vítězné sety do dosažení 21. bodů v setu
s rozdílem o 2 body.
Hráči:

Počet hráčů v jednom družstvu je min.4 (směrem nahoru je neomezen). Hráči musí být před zahájením turnaje na
soupisce družstva. Po zahájení turnaje a v jeho průběhu není možné dělat jakékoli změny v soupisce družstva!
Optimální počet hráčů v družstvu je 6 hráčů včetně min.jedné ženy, která musí být účastna na hrací ploše celému utkání /
turnaji (proto doporučujeme mít v družstvu 2 ženy pro případ zranění, nutnému odjezdu atd.jedné z nich) Jakmile družstvo
nenastoupí do utkání s jednou ženou na hrací ploše nebo ji bude v průběhu setu postrádat, bude automaticky potrestáno
vyloučením jednoho hráče z hrací plochy navíc (v praxi to znamená, že družstvo bude hrát pouze se 2 hráči v poli).

Míče:

Hrát se bude originálními míči MIKASA schváleným FIVB na plážový volejbal, které dodá pořadatel turnaje (stejnými míči se
odehrál olympijský turnaj v Pekingu)

Pravidla:

Budou při zaplacení startovného. Jedno, to hlavní je předem jasné: oficiální PROTEST na výrok rozhodčího nebo pořadatele je
možno podat pouze s 500,-Kč kaucí, verdikt se nemění a kauce propadá pořadateli!

Rozhodčí:

Na turnaji budou oficiální rozhodčí.

Ceny:

Necháme se překvapit.

Občerstvení: Beach Bar ve sportovním areálu u rybníka (bohaté občerstvení po celý den).
Ostatní:

Všechny ostatní dotazy na telefonu: 731 472 926 (p.Chadima) nebo na e-mail: beachvoleyball@sobacov.cz , případně osobně v
„Beach Baru“ u rybníka v obci Sobáčov (p.Chadima)
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