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A - Všeobecná ustanovení 
Datum konání:     1. -  2. září 2012 

Místo konání:       Sportovní areál TJ Dřevěnice 
 

Pořadatel: 
ČASPV - Komise rekreačních sportů ve spolupráci s TJ Sokol Dřevěnice 
 

Organizační výbor turnaje: 

Petr Kolář                            ředitel turnaje 

Václav Nidrle                předseda organizačního výboru 

Oldřich Lukavec                   vrchní rozhodčí 

Luboš Kraus                         předseda TJ Dřevěnice 

Zdena Horčičková                zdravotník 

Karel Janda                          člen organizačního výboru 

Josef Štěrba                           člen organizačního výboru 

František Polák                     hospodář TJ Dřevěnice 

Miloš Kuželka                        stravování 

                                               

Prezence: 
Presence: 1. září 2012 od  11,30 - 12,30 hod. v klubovně TJ Dřevěnice. Vedoucí  

družstev předloží se soupiskou družstva potvrzenou odborem SPV, RCSPV a KASPV 

platné registrační průkazy ČASPV a občanské průkazy. 
 

Účast: 
Maximální  počet hráčů – hráček je 10 +  vedoucí  a trenér. 
 

Stravování a ubytování: 
Zajišťuje pořadatel na základě včas zaslaných upravených přihlášek s dokladem   

o úhradě. 

    Stravování začíná v pátek 31.srpna večeří a končí v neděli 2.září obědem + balíček.  

V ceně noclehu je zahrnuta snídaně. Všechna družstva se stravují v Dřevěnici 

 na kurtech. 

Pojištění: 
Všichni účastníci turnaje – členové ČASPV jsou pojištěni pojistnou smlouvou ČASPV 
 

B - Technická ustanovení 
 

Startují: 

Družstva mužů, žen a smíšená družstva vyslaná KASPV.  

Herní systém:   
Herní systém včetně losování, provede organizační výbor na základě  

„Upravených přihlášek“ v pátek 31. srpna 2012   

Pravidla: 
Hraje se podle platných mezinárodních pravidel volejbalu. V kategorii smíšených 

družstev není přípustné,,Libero". V kategorii mužů a žen musí mít ,,Libero" výrazně 

odlišný dres a po celou dobu utkání nesmí hrát na jiném postu. 

V kategorii ,,mixů“ je složení družstva po celou dobu utkání 4 muži + 2 ženy.  

 



Protesty:    
Lze podávat jen prostřednictvím vedoucího družstva  písemně do deseti minut po 

skončení utkání s vkladem 500 Kč vrchnímu rozhodčímu. V případě neoprávněného 

protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele. 
 

C - Časový program 

 
Pátek 31. srpna 2012: 
19,00     Večeře – balíčky, ubytování. 

  

Sobota 1. září 2012: 

8,30   -   9,00   snídaně 

11,30 – 12,30   prezence 

11,30 – 12,30    oběd 

12,45      slavnostní  zahájení 

13,00 – 17, 30        hra 

17,30 – 19,00   večeře 

19,30     kulturní večer 
 

Neděle 1. září 2012: 

7,30 – 8,30   snídaně 

8,30 – 11,30    hra 

11,45          slavnostní ukončení 

12,00          oběd      

                     
                  
 
               
 
               Petr Kolář                                                          Vašek Nidrle                                                                             
                 ředitel turnaje                                                                   předseda organ. výboru turnaje 

 

 


