Obec Bukovany Vás zve na volejbalový turnaj smíšených družstev, pro neregistrované a rekreační hráče.
Místo konání:
Datum konání:

víceúčelové hřiště za obecním úřadem
21. 8. 2021

■ zápis družstev je v 8:00 hodin, losování do skupin v 8:15
■ v turnaji je počítáno s účastí maximálně 8 družstev, které se rozdělí do dvou skupin A a B losem, losování do skupin provedou kapitáni družstev
■ první zápas je plánován na 8:30 hodin
■ startovné je 150,-Kč za hráče, v němž je zahrnuto občerstvení (pivo, nealko, káva, čaj, pečená kýta)
Hráči startují na vlastní nebezpečí.
Zápasy se hrají na volejbalovém hřišti s umělým povrchem EPDM a hráči musí používat obuv vhodnou na umělý povrch (volejbalovou, tenisovou,
nohejbalovou, nikoli fotbalovou s kolíky)
Pravidla hry, hodnocení, postup turnajem:
Hra se řídí převážně stručnými pravidly volejbalu, která budou během turnaje vyvěšena. Výjimkou je upravený počet vítězných bodů v setu na 15 (set musí
být ukončen dvoubodovým rozdílem) a počet odehraných setů.
Družstvo musí tvořit 6 členů a z toho mít alespoň 2 ženy, u družstev s vyšším počtem hráčů je dovoleno hráče střídat, s tím, že hrát budou vždy alespoň 2
ženy.
Zápasy ve skupině:
- každý s každým jeden zápas
- 2 sety do zisku 15 bodů, set musí být ukončen dvoubodový rozdílem
- za každý vyhraný set získává družstvo 1 bod
O konečném umístění ve skupině rozhoduje počet dosažených bodů, v případě rovnosti bodů rozhoduje vzájemný zápas, pak rozdíl získaných a ztracených bodů.
Z obou skupin postupují všechna 4 družstva, která budou dále hrát vyřazovacím způsobem určeným pavoukem.
Zápasy ve vyřazovací části:
- na 2 vítězné sety do zisku 15 bodů, set musí být ukončen dvoubodový rozdílem
- dále postupují vítězové jednotlivých utkání až do finále, poražení semifinalisté budou hrát o třetí místo.
Zápas o 3. MÍSTO a FINÁLE:
- o podmínkách těchto zápasů se rozhodne podle časový dispozic v den konání turnaje
Přihlášky do turnaje budou přijímány do 18. 8. 2021 na emailu: bukovanypb@seznam.cz.

