Propozice turnaje v plážovém volejbalu trojic
Pořadatel: Sportovní a relaxační centrum, p.o., Nové Město pod Smrkem
Termín: 17. SRPNA 2013
Začátek turnaje v 10:00 hod (prezentace v 9:00 hod.)
Místo: Koupaliště Nové Město pod Smrkem
Účast: Prvních 8 přihlášených týmů
Přihlášky/Soupisky: Na e-mail bazen@nmps.cz; nebo osobně v areálu koupaliště
Uzávěrka přihlášek: 17.8.2012 v 09:50 hod. nebo při naplnění konečného počtu družstev.
Startovné: 300,- Kč/družstvo, platba: osobně v den konání turnaje
Hrací řád: 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).
-

2 skupiny po 4 mužstvech;

-

Ve skupinách hraje každý s každým;

-

Postupují první 2 týmy z každé skupiny;

-

Dále se hraje následovně:
o první ze skupiny A s druhým ze skupiny B
o první ze skupiny B s druhým ze skupiny A
o poražení hrají o 3. Místo
o vítězové hrají finále

Hrací doba: na 2 vítězné sety do dosažení 15. bodů v setu (nemusí být s rozdílem 2 bodů)
Finále a utkání o 3 místo: předpokládáme (dle časového vývoje turnaje) na 2 vítězné sety do
dosažení 15. bodů.
Hráči: Počet hráčů v jednom družstvu je min. 3 (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!
Pravidla:
-

Hraje se podle pravidel plážového volejbalu s jednou úpravou – NESMÍ SE HRÁT PRSTY
PŘES SÍŤ

-

Jinak se hraje podle základních pravidel plážového volejbalu

Ceny: Necháme se překvapit.
Občerstvení: přímo v občerstvení na koupališti – v ceně startovného je zahrnuto:
-

3x 0,5 lt nápoj (pivo, nebo kofola)

-

3x ohřívaný párek, nebo párek v rohlíku

-

zbytek za vlastní ☺

Ostatní: Všechny ostatní dotazy na telefonu: 776 098 911, nebo 728 755 475

