
Propozice 4.6.2016

Pořadatel: Michálkovický volejbal, spolek IČO: 22817468

Startovné  ve  výši  1000,-  Kč  musí  být  uhrazeno  bezhotovostním  platebním
převodem na účet Michálkovického volejbalu nejpozději do konce února 2016.
číslo účtu:  500500511/5500 (Raiffeisenbank a.s.).  Do zprávy pro příjemce uvedou
týmy  příjmení  kapitána týmu,  který  tým přihlásil.  Variabilní  symbol  bude týmům
přidělen emailem současně s odeslanými propozicemi.

Areál bude  zpřístupněn  od  7:00,  čas  mezi  7:00  –  7:30  mohou  týmy  využít  k
rozcvičení a rozehrání.
7:30 slavnostní zahájení turnaje (cca 15 min.)
Skupiny budou rozehrány bezprostředně po zahájení, první servis do 10 minut.
Hraje se za každého počasí.
Areál gymnázia Hladnov a sousedních VŠ kolejí disponuje 7 hřišti: (1 hala Hladnov, 1
hala  VŠ,  3  nekrytá  venkovní  hřiště  s   umělým povrchem/kobercem a  2  nekrytá
venkovní hřiště s antukou).
Průběžné  výsledky  všech  skupin  bude  možné  sledovat  on-line  na  monitoru  v
prostoru občerstvení v areálu gymnázia a na webových stránkách.

Hrací systém: 
Každá  základní  skupina  bude  mít  určený tzv.  „správcovský“  tým,  který  bude mít
skupinu na starost (zapisování výsledků, dohled na 5 minutové pauzy mezi zápasy
apod.)
Hraje se s míčem, který vybere tým, jenž vyhrál úvodní los.

Utkání  v  základních skupinách a ve  skupinách o konečné umístění  se hrají
vždy jen na 2 hrané sety (17. bod poslední), platí tedy i remíza. Zápasy play off
– osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále budou hrána na dva vítězné sety
(první dva sety: 17. bod poslední), v případě remízy třetí set do 10. bodu.
Během utkání musí být přítomny  stále alespoň 2 ženy na hřišti, max. 1 time out
v setu.
Bodování ve skupinách: 2:0 - 3 body, 1:1 (lepší remíza např. 17:3 a 16:17 = 33:20) -
2 body, shodná a horší remíza - 1 bod, prohra - 0 bodů
Pořadí ve skupině: body, skóre setů, vzájemný zápas, skóre míčů

Do play off  postupují  vítězové skupin,  všechny týmy z 2.  místa (14 týmů) a dva
nejlepší z 3.  místa (o postupu ze 3. míst ve skupinách rozhoduje při  vzájemném
porovnání  všech  třetích  míst:  celkový  počet  získaných  bodů,  skóre  setů,  skóre
míčů /při shodném rozdílu míčů rozhodne menší počet obdržených míčů/, los). 



Skupina o 17. - 21. místo: zbylých 5 týmů z 3. míst v základních skupinách – hraje
každý s každým.
Skupina o 22. - 26. místo 5 nejlepších týmů ze 4. míst v základních skupinách – hraje
každý s každým.
Zápas o 27.  -  28. místo odehrají  spolu zbylé  dva týmy ze 4. místa v základních
skupinách.

O pořadí na 29. - 35. místě rozhodne celkový počet získaných bodů, skóre setů,
skóre míčů /při shodném rozdílu míčů rozhodne menší počet obdržených míčů/, los

Počet  hráčů není  omezen,  do každého jednotlivého zápasu však může nastoupit
maximálně 8 hráčů jednoho týmu.
Týmy  se  rozcvičují  mimo  hřiště  určená  k zápasům.  Po  skončení  předchozího
utkání začíná další zápas do 5 minut. Nenastoupení týmu včas - kontumace 0:2
(0:17, 0:17)
Pořadatel  nenese  zodpovědnost  za  úrazy,  hráči  hrají  na  vlastní  riziko  (hráčům
doporučujeme sjednat připojištění).
O tom, co není určeno v pravidlech, rozhoduje pořadatel.
V  případě  poškození  majetku  hradí  škodu  hráč,  pořadatel  nezodpovídá  za  věci
odložené v areálu.
Rozhodčí: týmy si pískají zápasy ve skupině samy (vždy dalším týmům v rámci „své“
skupiny). Vyjma prvního utkání píská a skóre otáčí tým, který v předchozím utkání
vyhrál. Rozhodčí prvního zápasu bude vylosován současně s pořadím zápasů.

Nesmí  se  měnit  hráči  mezi  družstvy.  Výjimka  je  možná  jen  při  zranění,  absenci
dalších náhradníků a současně souhlasu kapitána soupeře.
Každý hráč musí být zvlášť vybaven na hru venku a na hru v hale – týká se
zejména obuvi.

Omezení:
Turnaj je určen primárně pouze pro neregistrované hráče a amatéry,  registrovaní
muži max. z KP. Start žen je bez omezení.
Pořadatelé si vyhrazují  právo na změnu programu a propozic v závislosti  na
čase a počasí!
Hráči souhlasí s uveřejněním fotografických a audiovizuálních záznamů z turnaje.
Občerstvení bude zajištěno po celý den přímo v areálu.
V celém areálu platí přísný zákaz kouření.

Ubytování: Hladnovská 1433/22, Slezská Ostrava
https://www.google.cz/maps/place/Hladnovsk%C3%A1+1433%2F22,+Ostravsk
%C3%A1+univerzita+v+Ostrav%C4%9B+-+Fakulta+soci%C3%A1ln
%C3%ADch+studi%C3%AD,+710+00+Ostrava-Slezsk
%C3%A1+Ostrava/@49.8450655,18.3059358,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!
1s0x4713e32a7d0ca48f:0xa9a69368e8d1aeca

Místo konání akce: Hladnovská 1332/35, Slezská Ostrava
https://www.google.cz/maps/place/Hladnovsk
%C3%A1+1332%2F35,+710+00+Ostrava-Slezsk
%C3%A1+Ostrava/@49.8465394,18.3027111,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!
1s0x4713e2d5ed0589b3:0x8a93dc507a2e3146
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https://www.google.cz/maps/place/Hladnovsk%C3%A1+1433%2F22,+Ostravsk%C3%A1+univerzita+v+Ostrav%C4%9B+-+Fakulta+soci%C3%A1ln%C3%ADch+studi%C3%AD,+710+00+Ostrava-Slezsk%C3%A1+Ostrava/@49.8450655,18.3059358,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4713e32a7d0ca48f:0xa9a69368e8d1aeca
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