Volejbalové kurty Lužánky
ve spolupráci s

Volejbalovým klubem Královo Pole
a

Městským volejbalovým svazem Brno
pořádají

82. ročník

VELKÉ CENY BRNA
ve volejbale mužů a žen
8. května 2019
BRNO – Lužánky

Organizační výbor Velké ceny Brna mužů a žen
Pořadatel :

Volejbalové kurty Lužánky (člen skupiny VKKP)
E-mail:
volejbal-luzanky@vkkpbrno.cz
Web:
www.volejbal-luzanky.cz
Facebook: Volejbal Lužánky (oficiální stránka)

Ředitel turnaje :

Marek NOVÁK

M: +420 777 575 109

STK:
Vrchní rozhodčí :

Rozpis turnaje
Hřiště :

Volejbalové kurty Lužánky – 9 venkovních antukových kurtů
Adresa: Brno, Drobného 27, 602 00

Termín :

8. května 2019
zahájení turnaje v 9:00, předpokládané ukončení v 17:00
prezentace družstev na hřišti 8:00–8:45
V případě výrazně nepříznivé předpovědi počasí je možné ověřit
konání turnaje na webu www.volejbal-luzanky.cz
(Zrušení turnaje nebude adresně oznamováno)

Účastníci :

Turnaj je určen pro družstva všech seniorských soutěží. Družstva
startují na vlastní náklady a jsou povinna dodržet jednotnou
barvu dresů.
Turnaj je limitován maximální kapacitou 32 družstev.
O případném nepřijetí do turnaje bude družstvo vyrozuměno.
Hrací míče zajišťuje pořadatel.

Systém :

O systému turnaje bude rozhodnuto podle počtu přihlášek. Hraje
se dle mezinárodních pravidel a soutěžního řádu ČVS.
V případě využití pravidla o "liberu", musí být libero výrazně
odlišeno barvou dresu.

Přihlášky :

E-mailem na adresu luzanky@vkkpbrno.cz, nejpozději do
pátku 3.5.2019.
Jiné přihlášky nebudou akceptovány. Přihlášené družstvo obdrží
potvrzení o přijetí do turnaje na adresu, ze které byla přihláška
odeslána. V termínu nepřihlášená družstva, nebo družstva bez
potvrzené účasti, nemusí být přijata do soutěže.

Startovné :

Družstvo při prezentaci na místě uhradí za účast v turnaji
startovní poplatek ve výši 700,- Kč. V případě bezhotovostní
platby předem do 1.5.2019 činí startovné 600,- Kč. Číslo účtu
a VS budou poskytnuty na základě přihlášky družstva. V případě
nedokončení turnaje z důvodu „vyšší moci“ (např. nepříznivé
počasí) se vklad nevrací.

Ceny :

První tři družstva v každé kategorii obdrží prize-money
v následující
procentuální
výši
z celkově
uhrazeného
startovného.
1. místo – 7,5 %
2. místo – 5,0 %
3. místo – 2,5 %

Protesty:

Protest proti regulérnosti turnaje podává vedoucí družstva
písemnou formou, s vkladem 500,- Kč řediteli turnaje, do 10
minut po skončení zápasu. V případě neoprávněnosti či
nevyhovění protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zázemí:

Všichni sportovci mohou využít šatny, které jsou vybavené
sprchou a sociálním zařízením.

Občerstvení:

Přímo v areálu Volejbalových kurtů Lužánky je k dispozici
„BUFET ANTUKA“ s širokým sortimentem nápojů i jídla.

Další informace:

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat a to jak
na webových stránkách či emailové adrese, tak i na facebooku!

V Brně dne 28.03.2019

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
Volejbalový klub, oddíl :
název, adresa

PŘIHLÁŠKA
na Velkou cenu Brna ve volejbale
mužů a žen 2019
Přihlašujeme závazně na :
82. ročník VCB mužů a žen
8.5.2019

družstev mužů
družstev žen

které se účastní soutěží ČVS :
(uveďte druh mistrovské soutěže)

Vedoucí družstev:
(jméno)

(e-mail, mobil)
Způsob platby:

hotově / bezhotovostně

Do Brna přijedeme v
(pro potřeby losování)

V

dne

hod.

(nehodící se škrtněte)

dopravní prostředek

