PROPOZICE TURNAJE MINIVOLEJBAL V BARVÁCH
NOVOROČNÍ KOMETA - PRAHA 6.LEDNA 2019
Družstva:


do barev jsou zařazena všechna družstva následovně:
červený minivolejbal:
21 družstev (3 skupiny po 7 týmech)
žlutý minivolejbal:
21 družstev (3 skupiny po 7 týmech)


v každé barevné kategorii mohou být na soupisce družstva 2 hráči a maximálně 1 náhradník
(družstva mohou být smíšená)

Zahájení a ukončení turnaje


v neděli 7. ledna prezence družstev v 8,30 hodin v areálu ZŠ Na Šutce



začátek zápasů v 9,00 hodin



předpokládaný konec turnaje v cca 14:30 hodin

Kategorie


Žlutý minivolejbal 1. – 2. třída ZŠ a mladší (ročníky 1. 7. 2010 a mladší)



Červený minivolejbal 3. – 4. třída ZŠ a mladší (ročníky 1. 7. 2008 a mladší)

Startovné:


300,-Kč na družstvo (splatné při prezenci)

Doprava


Metro C, stanice Kobylisy, pak cca 5 min. pěšky okolo Selesiánského divadla

Systém turnaje


Žlutý minivolejbal: 3 skupiny po 7 týmech každý s každým, pak družstva na stejném místě o
konečné pořadí (první ze skupiny proti prvnímu z druhé skupiny o 1. až 3. místo, atd.)



Červený minivolejbal: 3 skupiny po 7 týmech každý s každým, pak družstva na stejném
místě o konečné pořadí (první ze skupiny proti prvnímu z druhé skupiny o 1. až 3. místo,
atd.)



hraje se na čas:
o

ZÁKLADNÍ SKUPINY a FINÁLOVÉ SKUPINY na 1 set - žlutý, červený (7 minut hra,
3 minuty přestávka mezi zápasy)



každé utkání v jednom setu musí mít vítěze, stačí o 1 bod



věkové kategorie musí být ve všech barvách dodržovány

Doplňující informace


všechna utkání ve všech kategoriích budou řídit proškolení rozhodčí



turnaj se bude řídit upravenými pravidly minivolejbalu pro Minivolejbal v barvách, která jsou
zveřejněna na webech minivolejbalu (www.minivolejbal.cz)


družstva startují v jednotném oblečení ( trička/dresy)



při prezenci předloží trenér soupisky vč. registračních průkazů hráčů/ek



pořadatel dle uvážení může udělit výjimku nebo operativně upravit znění pravidel
v návaznosti na technické parametry sportovišť (výška sítě, rozměr hřiště apod.)


všichni hráči musí být vybaveni kartičkami zdravotní pojišťovny

Bonus pro účastníky


drobné ceny pro umístěná družstva



medaile pro první tři družstva



diplomy pro družstva

Drobné úpravy propozic nejsou s ohledem na počty přihlášených družstev vyloučeny.

Na shledanou v neděli!

Kristýna Kůtová – krajský koordinátor minivolejbalu
MT: 607 941 653
email: koky.nn@seznam.cz

