PrintSoft Byrokrat Cup 2007
ve volejbalu
Klání drustev sloených z �ad ú�edník� státního i soukromého sektoru
v estkovém volejbalu.
Kdy:

10.11.2007 od 8:30 hodin

Drustva musí být povinn� smíená (4+2) a m�la by být tvo�ena
zam�stnanci jedné instituce.

Kde:

hala �VUT Praha - Pod Juliskou, Praha 6 - Podbaba
hala Sokol Královské Vinohrady - Polská 1, Praha 2

Za kolik:

ú�astnický poplatek v PrintSoft Byrokrat Cupu - 4 500,- K�
za drustvo (obsahuje - 5% DPH,startovné v turnaji, mí�
MOLTEN nebo volejbalovou sí�, 8x poukázku na teplé a studené
jídlo b�hem turnaje, vstup na after party- Limonádový Joe)

Ú�astnický poplatek lze platit i na základ� námi vystavené faktury.
Výkonnostní skupiny:

PROFI:
HOBBY:
REKREANT:

drustva, která budou mít ve svém
st�edu registrované hrá�e volejbalu
neregistrovaní volejbalisté
p�íleitostní hrá�i volejbalu

Rozd�lení do výkonnostních skupin je na odhadu kadého z drustev.
Systém:

Kapacita - 64 tým�. Podle po�tu p�ihláených rozd�lení do
skupin, ze kterých vichni postupují do vy�azovacích boj�.
Bude up�esn�no po uzav�ení p�ihláek. Minimáln� 2 eny
v týmu.

P�ihláky:

do 2.11.2007 on-line na www.freesport.cz nebo na kontakty:
Saa Mráz:
Petr Gemroth:

Hlavní partner akce:

603 778 892,
776 841 117,

sasa@freesport.cz
petr@freesport.cz

artne�i akce:

Mediální partne�i Byrokrat Cup tour 2007:

Partne�i Byrokrat Cup tour 2007:

V�c : volejbalový turnaj praských ú�edník�
Váení p�íznivci volejbalu,
dovolujeme si Vás pozvat na volejbalový turnaj praských ú�edník� po�ádaný,
agenturou FREESPORT s.r.o., v halách �VUT Praha (Pod Juliskou, Praha 6) a Sokol
Královské Vinohrady (Polská 1, Praha 2) dne 10.listopadu 2007, který je sou�ástí
Byrokrat Cup tour 2007.
Op�t p�ipravujeme rozd�lení na výkonnostní kategorie: PROFI (registrovaní hrá�i),
HOBBY (p�íleitostní volejbalisté) a REKREANT (rekrea�ní hrá�i volejbalu), aby nedocházelo
ke konfrontaci rozdílných herních úrovní. P�ihláená drustva se sama rozhodnou, do které
výkonnostní skupiny cht�jí být za�azena a sice p�i p�ihlaování do turnaje. Vyhláení
nejlepích prob�hne ve vech kategoriích. Pro ud�lení bod� do tour 2007 vak bude
sestaveno hromadné celkové po�adí. Pro získání v�tího po�tu bod� do celkového
hodnocení Byrokrat Cup tour 2007 je výhodn�jí startovat v co nejvyí kategorii!!!

Organizáto�i
Závazné p�ihláky podávejte on-line na www.freesport.cz nebo zalete e-mailem �i
potou na adresu organizátor� nejpozd�ji do 2.listopadu. Seznam p�ihláených a dalí
podrobné informace budou uvedeny nejpozd�ji 3 dny p�ed termínem konání akce na
internetových stránkách agentury Freesport. Dalí informace k turnaji (v�etn� rozpisu
utkání) budou rozesílány po uzav�ení p�ihláek na e-mailové kontakty p�ihláených tým�.
Pokud se do turnaje p�ihlásíte a pozd�ji zjistíte, e musíte svou ú�ast na této akci
zruit a to z jakýchkoliv d�vod�, podejte v tomto smyslu organizátor�m zprávu do
2.listopadu, nebo� celý turnaj je limitován po�tem p�ihláených drustev.
Blií informace o akci PrintSoft Byrokrat Cup", která je sou�ástí Byrokrat Cup
tour 2007, získáte na naich internetových stránkách www.freesport.cz nebo na
uvedených kontaktech. Na naem webu najdete rovn� monost p�ihlásit se on-line.
D�kujeme za spolupráci a t�íme se na Vai ú�ast !

P�ihláka do turnaje ve volejbalu
PrintSoft Byrokrat Cup 2007
10.11.2007

Název týmu:
Kategorie:

nástup k zápasu od 08.30 hodin

ANO - NE

----------------------------------------------zde odst�ihn�te-------------------------------------

P�ihláky ON-LINE ( do 2.11.2007 )
na www.freesport.cz
kontaktní spojení:
FREESPORT s.r.o.
Nad Královskou oborou 29
170 00 Praha 7
www.freesport.cz
bankovní spojení:

Saa Mráz
Petr Gemroth

tel.:
603 77 88 92
776 84 11 17

eBanka, Praha 1, Václavské nám�stí �. 43,
�íslo konta : 257942001/2400

e-mail:
sasa@freesport.cz
petr@freesport.cz

Dalí info pro ú�astníky:
!!Ú�astníci startují v turnaji na vlastní nebezpe�í, nejsou organizátorem nijak pojit�ni!!
Ke svému prvnímu utkání dorazte minimáln� o 15 min. d�íve ne bude uvedeno v rozpise
zápas�. �asový údaj v rozpise znamená za�átek vaeho utkání (rozpis bude hotový po
uzav�ení p�ihláek).
Vechna drustva obdrí volejbalový mí� Molten nebo volejbalovou sí�, 8x stravenku
k ob�du, bagety (8 ks na tým). Pití Gatorade bude k dispozici v hale do vy�erpání zásob.
P�i ú�asti nad 25 tým� v turnaji získá vít�z Profi kateg. 100 bod� do Byrokrat Cup tour
2007. Ostatní pak dále dle po�adí. Pro p�id�lení bod� do tour je ur�ující celkové po�adí
turnaje  Profi, Hobby i Rekreant kategorie dohromady, p�i�em p�ední umíst�ní v tomto
celkovém po�adí pat�í tým�m z Profi kateg. dle po�adí v turnaji, pak následují týmy
z Hobby kategorie a nakonec po�adí budou za�azeny týmy, které absolvovaly Rekreant
kategorii turnaje. Po skon�ení turnaj� jednotlivých kategorií bude vyhláeno po�adí kadé
kategorie zvlá�. V kadé kategorii budou po turnaji ocen�ni vichni ú�astníci!!!
V jednotlivých kategoriích se týmy utkají nejprve ve skupinách systémem kadý s kadým.
Poté podle po�adí ve skupin� absolvují playoff o kone�né umíst�ní vy�azovacím zp�sobem.
Herní systém bude up�esn�n po uzav�ení p�ihláek do turnaje  nejpozd�ji 3 dny p�ed
konáním turnaje. Utkání rozhodují delegovaní rozhod�í.

Galerie nejlepích  estkový volejbal
Byrokrat Cup tour 2007
PROFI
1. �eská poji�ovna
2. Wagner Press
3. AKRO Praha

JARO
HOBBY
1. VÚB, a.s.
2. AKRO Praha
3. BDO Praha

Byrokrat Cup tour 2006
PROFI
1. �eská poji�ovna
2. AKRO Praha
3. PricewaterhouseCoopers

PODZIM
HOBBY
1. Fiat �R
2. AKRO Praha
3. INSTALACE PRAHA

PROFI
1. �eská poji�ovna
2. PrintSoft
3. TRIKO 4U

REKREANT
1. PrintSoft
2. Adidas Coty
3. Vodafone CZ

JARO
HOBBY
1. Praská Teplárenská
2. Vigour
3. CSC

Byrokrat Cupy 2005
PROFI
1. PrintSoft
2. �eská poji�ovna
3. AKRO Praha

REKREANT
1. SIEMENS VDO
2. Vitana
3. Adidas Coty

REKREANT
1. Instalace Praha
2. Masterfoods
3. B.I.G. Prague

PODZIM
HOBBY
1. Instalace Praha
2. Accenture
3. ASAteliér

REKREANT
1. Adidas Coty
2. SAS Institute
3. Henkel
JARO

PROFI
1. PrintSoft
2. AKRO Praha
3. �eská poji�ovna

HOBBY
1. AKRO Praha
2. Pitevna Most
3. ASAteliér

REKREANT
1. Sosa Praha
2. Instalace Praha
3. Henkel

