TJ Sokol Dřeváci Blatná
pořádá

28. března 2009 4. ročník
VOLEJBALOVÉHO TURNAJE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

Pravidla turnaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prezentace týmů v 8:00 v blatenské sokolovně, hrací doba od 8:30 do cca 18:00
Startovné 420 Kč/tým
Hrají smíšená šestičlenná družstva, alespoň 2 ženy na hřišti
Hráči ani hráčky se nesmí mezi družstvy půjčovat
Tým má možnost neomezeného střídání, podmínkou zůstávají dvě ženy v poli
Je povoleno nastoupit v pěti hráčích, podmínkou opět zůstávají dvě ženy v poli
Účast hráčů v turnaji je na vlastní nebezpečí
Hraje se podle pravidel schválených ČVS

Předpokládaný hrací systém: (případné úpravy sdělí v den turnaje pořadatel)
Dvě základní skupiny po čtyřech družstvech:
Utkání se hrají na dva sety do 20 bodů, o dva míče, systémem každý s každým.
V každém setu může tým využít dvou oddechových časů.
Za každý uhraný set je družstvo oceněno jedním bodem.
Pořadí zápasů je na začátku turnaje rozlosováno a je neměnné.
Poražený tým je povinen dodat na následující utkání rozhodčího a zapisovatele.
Z každé skupiny postupují dva týmy s nejvyšším počtem dosažených bodů do semifinále.
Kritéria pro pořadí ve skupinách: body, vzájemný zápas, větší počet uhraných míčů ve
vzájemném utkání, celkové skóre, set do 15 bodů.

Zápasy o umístění:
Utkání se hrají na dva vítězné sety do 25 bodů (příp. 3. set do 15), vždy o dva míče.
Pořadí zápasů o umístění:
•
•
•
•
•
•

semifinále: A1 vs. B2
semifinále: B1 vs. A2
o 7. – 8. místo: A4 vs. B4
o 5. – 6. místo: A3 vs. B3
o 3. – 4. místo: poražený A1 - B2 vs. poražený B1 - A2
o 1. – 2. místo: vítěz A1 - B2 vs. vítěz B1 - A2

PO SKONČENÍ TURNAJE ZVEME VŠECHNY ÚČASTNÍKY K POSEZENÍ V RESTAURACI SOKOLOVNA

Kontakt: Ondřej Kočovský, mobil: 603 710 809, email: rizecek@seznam.cz
Vaši účast potvrďte nebo vyvraťte prosím co nejdříve!

