BEACHVOLEJBALOVÝ TURNAJ
RIVIÉRA 2019 – turnaj hobby hráčů
PRVNÍ ročník turnaje na Koupališti Riviéra!
Turnaj proběhne v pátek 2.8. 2019 na koupališti Riviéra. Maximální počet dvojic je dvacet, proto neváhejte s přihláškami na našich stránkách. Systém turnaje bude nastaven tak, že se dvacet dvojic rozdělí
do čtyř skupinu po pěti dvojicích na každém kurtu 1-4. Každý dvoučlenný tým odehraje na svém kurtu
čtyři zápasy. Podle výsledků postupují dva nejlepší ze skupiny do závěrečné fáze turnaje(playoff), pro
ostatní týmy turnaj končí.
Časový plán turnaje:
pátek 2. 8. 2019
13:00
13:20
14:00
18:00
19:00

Prezentace týmů + registrace příchozích
Upřesnění systému turnaje a pravidel, rozdělení družstev do skupin
Start prvních zápasů
Finálové zápasy turnaje
Vyhlášení vítězů

Místo konání:
Koupaliště Riviéra - Bauerova 322/7, 603 00 Brno-Pisárky.
Kategorie:
Pouze jedna kategorie (povoleny jsou dvojice mužů, dvojice žen i mixů, starších 18 let – včetně).
Startovné:
Platná vstupenka na koupaliště s datem 2. 8. 2019, kterou je nutno při prezentaci předložit.
Způsoby platby:
1) osobně na pokladně koupaliště
2) na e-shopu – www.brnoid.cz
REGISTRACE SE STÁVÁ PLATNOU AŽ V OKAMŽIKU UHRAZENÍ
STARTOVNÉHO!
Price money
1. místo – 4000,- Kč
2. místo – 2000,- Kč
3. místo – 1000,- Kč

V ceně startovného je drobné občerstvení (ovoce, voda,…), množství hodnotných cen pro
nejlepší týmy (profesionální beachvolejbalový míč, poháry, šampaňské a mnoho dalších
věcných cen od sponzorů turnaje), ale i ty méně úspěšná družstva si domů odnesou cenu
útěchy. ;)

Systém turnaje:
Hrát se bude na 4 profesionálních beachvolejbalových kurtech. Každému týmu garantujeme
MINIMÁLNĚ 4 zápasy. Turnaj je určen převážně pro hráče na hobby úrovni, prosíme proto
aby se neregistrovali registrovaní volejbalisté a beachvolejbalisté. Z tohoto důvodu žádáme týmy,
které se pravidelně účastní výkonnostních turnajů v beachvolejbalu a umisťují se na předních
příčkách, aby se do turnaje nepřihlašovaly. Děkujeme za pochopení.
V případě dotazu volejte nebo pište na tel. číslo 774 204 922 nebo na e-mail
beachvolejbal@starezsport.cz.
Hráči nejsou v rámci Beachvolejbalového turnaje Riviéra 2019 pojištěni, každý se
zúčastňuje na vlastní nebezpečí. Turnaj se koná pouze za vhodného počasí.
Organizátor je oprávněn rozhodovat o účasti jednotlivých hráčů.

Pravidla turnaje:
Pravidla jsou nastavená tak, že se hrají dva sety do jedenácti bodů. Pokud po skončení dvou setů bude
stav nerozhodný-tedy 1:1, vyhrává ten, kdo dá za oba dva sety více bodů. Pokud bude stav vyrovnaný
i na body, rozhoduje mini tiebreak do tří bodů. Zápasy ve skupině se odehrají bez dozoru rozhodčích,
tedy tak, že si aktéři sami počítají a rozhodují o sporných míčích. Finálová utkání-čtvrtfinále,
semifinále a finále proběhnou za dozoru přidělených rozhodčích. Finálová(playoff) utkání se budou
hrát systémem na dva vítězné sety, s tím, že první dva sety budou opět do jedenácti bodů a případný
tiebreak do šesti bodů.

