
Podrobné informace pro účastníky
24 hodinového volejbalového 
maratónu BSVL

harmonogram:

pátek 20.4.2012
od 18:55 hod - možnost vstupu do objektu
do 19:15 hod - prezentace týmů (odevzdání
podepsané soupisky všemi členy týmu - viz přiložený soubor)
v  19:19 hod - nástup týmů – informace
od 19:25 hod - rozehrání
v  19:40 hod - zahájení turnaje 1. zápasem

sobota 21.4.
v průběhu noci - maškarní kolo
cca 20:00 hod - ukončení turnaje
cca 20:15 hod - vyhlášení, předání cen

místo:

tělocvična - 1 hřiště
Walfdorfská ZŠ a MŠ 
Plovdivská 8
Brno-Žabovřesky
http://mapy.cz/s/3vy6 (vcházet se bude dveřmi u tělocvičny, ze strany
venkovního hřiště, tělocvična je na mapě popsána nápisem „gymn.“)

podmínky:

» smíšenost týmu (2+4, 3+3)
» min. počet hráčů v týmu je 8, a to tak, aby bylo zachováno pravidlo
   hry (3+3 či 2+4) i v případě zranění hráče/ky, 
   vypůjčení hráče/ky z jiného týmu není dovolené
» všichni musí být přítomni od začátku turnaje
» amatérismus (muži max. kraj, ženy max. kraj)
» odevzdat podepsanou soupisku

systém:

» 6 týmů, které hrají proti sobě každý s každým dvakrát
» hrají se 2 setové zápasy
» každý tým odehraje 10 utkání

http://mapy.cz/s/3vy6


s sebou:

» spacák a karimatku na spaní
» převlek - 1 kolo bude maškarní na téma 
   „známé party“  (nejlepší budou oceněni)
» doporučujeme mít s sebou iontové nápoje a pohodovou náladu ;-)

ceny:

» ti, co přežijí, budou oceněni hodnotnými cenami 

další informace:

» v průběhu maratónu budou probíhat další doprovodné soutěže,
      jako například o sympaťačku či sympaťáka, fair-play tým nebo
      o nejlepší maškarní tým – všechny soutěže vyhodnocují sami

   účastníci maratónu

» k dispozici bude po většinu průběhu turnaje malé občerstvení
  (nápoje - čaj, káva, šťáva, kofola, různé druhy zapečených toastů, 
  domácí buchty,  sladkosti, ovoce)

» soutěžící se účastní maratónu na vlastní nebezpečí

» v objektu není dovoleno požívat alkoholické nápoje a kouřit
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