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Sport: plážový volejbal-mixy (registrovaní) 

Termín: 3.7.2017 

Přihlášky: do 26. 6. 2017, 23:59 hod. 

Pořadatel: Staroměští šohajíci, spolek 

Registrace: http://www.slovackeleto.cz/sport  (platně registrovaným týmem je tým se zaplaceným 

startovným) 

Kapacita: 24 týmů 

Počet hráčů: 2 

Místo konání:  Masarykovo náměstí (UH) 

 Volejbalový areál za sportovní halou (UH) 

Startovné: 800 Kč / tým (cena startovného zahrnuje pronájem areálu, organizaci turnaje, prize 

money, turnajové tričko v hodnotě 200 Kč pro každého hráče) 

Přihlášky: http://www.slovackeleto.cz/sport  (platně registrovaným týmem je tým se zaplaceným 

startovným) 

Harmonogram: pondělí 3.7.2017 - turnaj mixy (všechna sportoviště, 15:00 - prezence, 15:30 - zahájení 

Kategorie: Mixy - muži/ženy 

Ceny: Prize Money: 1. místo - 1 500Kč, 2. místo - 1 000kč, 3 místo - 800kč 

Hrací doba: 2 sety do 21 bodů 

Hrací systém: skupiny – semifinále – finále + zápasy o umístění pro nepostupující 

Hrací míče: Mikasa VLS300 

Startující: hráči a hráčky musí nastoupit v jednotných dresech 

Homologace:  

Služby: http://www.slovackeleto.cz/uzitecne-informace/ 
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Kontaktní osoba: Tomáš Němec (tel: 774 960 988, email: slovackeleto@seznam.cz) 

Zpracoval: Tomáš Němec 

Datum 

zpracování: 

18.2.2017 

Poznámky: Pořadatel si vymezuje právo udělit jednu divokou kartu pro každou kategorii. Turnaj je 

určen spíše pro aktivní hráče a hráčky volejbalu, výkonostní kategorie nebudou 

rozlišovány. Bezplatné zrušení registrace je možné nejpozději 2 týdny před uzavřením 

registrací. V případě zrušení registrace po tomto termínu bude ze startovného 

odečtena částka za turnajový textil. Textil zůstává pro hráče 

Další poznámky: * Prezence jednotlivých týmů proběhne na konkrétním sportovišti, na které bude 

dvojice přiřazena (přiřazené sportoviště dvojice zjistí z informačního e-mailu po řádném 

přihlášení do turnaje po ukončení registrace, nejpozději však do 2. 7. 2017). 

* Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu propozic. 

* Registrací se myslí příslušnost k Českému volejbalovému svazu s aktivní účastí v 

některé ze soutěží vyšší než okresní soutěž. V případě obsazenosti turnaje nižší než 

50 % je prize money kráceno koeficientem 0,7.  Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení 

turnaje v případě málého zájmu, toto oznámí nejpozději týden před uskutečněním 

turnaje. 

Platba: Převodem 

Číslo účtu: 1422333379/0800 

 

 


