PROPOZICE
Pořadatel:

Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov

Kontakt:

Jiří Pavelka – ředitel turnaje; mobil: +420 602 503 273;
mail: pavelkaj@medialine.cz
Petr Nadymáček – organizační zajištění; mobil: +420 732 570 958
mail: pertnadymacek@seznam.cz
Vlastimil Stehlík – delegovaný vedoucí soutěže, mobil: +420 723136 477
mail: vlastimil.stehlik@seznam.cz, vlastimil.stehlik@futnet.eu

Místo konání:

Přerov – Sportovní hala TJ Spartak Přerov (U Tenisu 16, Přerov)

(3 hřiště povrch Courtsol Comfort)
Termín konání:

Sobota 19. února 2011

Řízení turnaje:

Sportovně-technická komise ČNS.
V místě konání delegovaný vedoucí soutěže Vlastimil Stehlík

Účastníci turnaje: V termínu přihlášené oddílové sestavy dle Rozpisu Evropského poháru
mužů TIPGAMES CZECH OPEN 2011
maximální počet - 20 sestav
Přihlášky:

Do 4.2. 2011 Sportovně-technická komise ČNS
Ivan Králík, e-mail: ikralik@seznam.cz; tel: +420 602 463 403

Pravidla turnaje: Hraje se dle platných mezinárodních Pravidel nohejbalu UNIF 2010,
hraje se na jeden dopad míče, set končí 11. bodem s rozdílem dvou,
maximálně však s výsledkem 15 : 14, případný 3. set se hraje od stavu
6 : 6, trojice musí nastoupit v jednotném sportovním úboru, v sestavách
dle zaslaných přihlášek
- v případě kontumace (skreč) je kontumován ve prospěch soupeře celý
zápas s výsledkem 2:0 (11:0, 11:0)
Hrací systém:

Základní část turnaje se hraje skupinovým systémem, každá sestava jeden
zápas s každou na 2 hrané sety (možná remíza 1:1), ve 4, 5-členných
skupinách. O pořadí v základních skupinách rozhoduje : 1. počet bodů;
2. vzájemný zápas (rozdíl
setů , míčů); 3. rozdíl setů ze všech zápasů
ve skupině; 4. rozdíl míčů ze všech zápasů
ve skupině; 5. los.
Další část turnaje (Play off) se hraje vyřazovacím K.O. systémem na 2
vítězné sety. Případný třetí set s hraje zkrácený od stavu 6:6. Dvě nejlepší
sestavy z každé skupiny postupují do čtvrtfinále, hraného vyřazovacím
systémem na jeden zápas, vždy hrají proti sobě první a druhé sestavy ze
skupin. Vítězové ze čtvrtfinále postupují do semifinále, hraného
vyřazovacím systémem na jeden zápas. Vítězové ze semifinále postupují
do finále, hraného na jeden zápas. Poražení ze semifinále postupují do
souboje o 3.místo, hraného na jeden zápas.

Nasazení:

Dle obdržených přihlášek obsahujících jména hráčů jednotlivých
klubových sestav, rozdělí řídící orgán soutěže týmy do min.tří
výkonnostních košů, ze kterých bude losováno nasazení do čtyř
základních skupin. Losování bude veřejné, za účasti zástupce STK ČNS,
VV ČNS, zástupce sponzorů, případně dalších přizvaných osob.
Z průběhu losování bude pořízen video záznam a bude umístěn na
webových stránkách TIPGAMES CZECH OPEN 2011 www.futnetopen.cz. Přesné datum losování bude zveřejněno do 3 dnů po
termínu přihlášek.

Rozhodčí:

Rozhodčí s platnou licencí UNIF, případně ČNS, delegovaní řídícím
orgánem soutěže

Prezentace:

19. 2. 2011 od 8,00 do 8:30 h v recepci Sportovní haly TJ Spartak Přerov

Startovné:

500,- Kč / 1 oddílovou sestavu

Ceny:

Pohár pro vítěze a umístěné na 2. a 3. místě
1. až 8. místo – finanční odměny
1. místo
10.000,- Kč, nebo 400 Euro
2. místo
7.500,- Kč, nebo 300 Euro
3. místo
5.000,- Kč, nebo 200 Euro
4. místo
3.000,- Kč, nebo 120 Euro
5. až 8. místo 1250,- Kč, nebo 50 Euro
Ceny všem výhercům budou předány na konečném vyhlášení výsledků
turnaje. Účast umístěných do 8. místa na závěrečném vyhlášení je
podmínkou předání cen.

Občerstvení:

Zajištěno přímo v tenisové hale po celý den
Pořadatel hradí:
- oběd v restauraci tenisové haly - jednotný pro všechny hráče
- zahraniční účastníci – navíc odpolední „lunch packet“

Ubytování :

Účastníci z Česka - na vlastní náklady
- doporučujeme: - Hotel FIT Přerov - rezervovány 2 lůžkové pokoje

– cena pro účastníky turnaje – 404,- Kč na osobu a noc,

nebo např. Hotel zimní stadion, Přerov
4 lůžkové pokoje se sprchou a WC
Lze zajistit na požádání v dostatečném předstihu
Zahraniční účastníci - Hotel FIT Přerov – ubytování se snídaní z pátku
na sobotu a ze soboty na neděli hradí pořadatel
Časový program:
(předběžný)

08:00 - 08:30
08:30 – 08:45
08:45 – 09:00
09:00 – 14:00
14:30
14:45

18:00
od 19:00

prezentace – recepce tenisové haly
rozpis turnaje
zahájení turnaje
zápasy ve skupinách
slavnostní nástup čtvrtfinalistů
čtvrtfinále
semifinálová utkání
exhibice – nohejbalové mládí
utkání o třetí místo
finále
slavnostní vyhlášení výsledků turnaje
restaurace Hotel FIT – „Starting Over Gathering“
– prostor pro přátelské posezení

Doplňující informace: www.nohejbalprerov.cz

Ivan Králík
STK ČNS

Jiří Pavelka
Ředitel turnaje
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