e-mail: olomoucky@caspv.cz, mobil: 732 157 100
________________________________________________________

PROPOZICE
otevřené volejbalové soutěže družstev mužů, žen, mixů
Pořadatel soutěže :

Olomoucká KASPV

Datum konání :

sobota 6.6.2015

Místo konání :

Hrabenov, Ruda nad Moravou
( areál Sokol Hrabenov – volejbalové kurty )

Časové údaje :

8.30 hod. - prezence
9.15 hod. - porada rozhodčích, ved.družstev a losování
9.30 hod. - nástup družstev a zahájení soutěže

Přihlášky :

soupiska hráčů řádně vyplněná ve všech rubrikách
musí být doručena do 29.5.2015 na OLKASPV.
Nutné uvést tel. číslo kontaktní osoby a e-mailovou adresu.

Podmínky účasti :

hráči nesmí být registrováni ve volejbalovém svazu. Hráči
ČASPV se prokáží platným registračním průkazem na rok
2015. Každý účastník musí mít s sebou průkaz zdravotního
pojištění.

Startují :

šestičlenná družstva a 4 náhradníci /max. 10 hráčů/
muži a dorostenci rok nar. 1999 a starší
ženy a dorostenky rok. nar. 1999 a starší
míšená družstva – rok nar. 1999 a starší.
Smíšené družstvo tvoří nejméně dvě hráčky v poli doplněné
muži a to po celé utkání.

Předpis:

Hraje se podle platných mezinárodních pravidel volejbalu.
Hrací systém bude určen podle počtu přihlášek.
Každé družstvo musí mít jednotný úbor s čísly a vlastní míč.
Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn v případě
naléhavé potřeby.

Protesty:

podává kapitán družstva písemně s vkladem 500,- Kč
organizačnímu výboru soutěže za účasti rozhodčího
příslušného utkání do 10-ti minut po odehrání sporného
zápasu.

Hodnocení:

vítězné družstvo z každé kategorie obdrží diplom a věcnou cenu.
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Účastnický poplatek :

300,- Kč za družstvo ČASPV, platba u prezence
600,- Kč za družstvo ostatní, platba u prezence

Cestovné :

na vlastní náklady

Stravování :

z vlastních zdrojů, možnost zakoupení občerstvení v bufetu

Upozornění:

hráči nesmí být registrováni volejbalovým svazem, v případě že
se tak stane, bude družstvo diskvalifikováno.
O případných změnách budou vedoucí družstev informováni
po uzavření přihlášek.

Turnaj se uskuteční při účasti nejméně tří družstev v kategorii. Další informace o místu
konání budou zaslány přihlášeným družstvům.

Marie Symerská
předseda OLKASPV

Věra Chromková
sekretářka KASPV
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