
KVS 

ÚSTÍ NAD LABEM

Krajského finále v Barevném minivolejbale
1. - 2.4.2017 

PROPOZICE



SOBOTA 1.4.2017 - ŽLUTÁ A ORANŽOVÁ

Místo: Sportovní hala SPORTAS u KOLDOMU
8.00 hod. - Prezentace

8:30 hod. - Zahájení turnaje
cca 16:00 hod. - Pøedpokládaný závìr

 

1.7.2008 a mladší 1.7.2007 a mladší

CITROŠ

Pøihlášení družstev na mail: 
nebo na tel: 723 191 339 Mgr. Petra Michalcová - øeditelka turnaje

michalcova@vk-litvinov.cz

- Družstvo tvoøí maximálnì 4 hráèi (2 hráèi + 2 náhradníci).
- Utkání probíhá na dva hrané sety 7 min.
- Všechny osoby kromì poøadatelù mají zakázáno vstupovat 
   na vytyèenou hrací plochu a kouèovat po dobu utkání. 
- Hráèi, kteøí budou hrát krajské kolo BMV musí být registrováni.
- Družstvo je povinno mít vlastní míèe.

Pøihlášky družstev musí být odeslány nejpozdìji do Nedìle 26.3.2017
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POMÍK



NEDÌLE 2.4.2017 - ÈERVEN?, ZELEN? A MODR?

Místo: Sportovní hala SPORTAS u KOLDOMU
8.00 hod. - Prezentace

8:30 hod. - Zahájení turnaje
cca 16:00 hod. - Pøedpokládaný závìr

Pøihlášky družstev musí být odeslány nejpozdìji do Nedìle 26.3.2017
Pøihlášení družstev na mail: 
nebo na tel: 723 191 339 Mgr. Petra Michalcová - øeditelka turnaje

michalcova@vk-litvinov.cz

1. 7. 2006 a mladší

1. 7. 2005 a mladší

1. 7. 2004 a mladší

SLIVOÒ

KIWÍK

JAHODA
- Èervená - Družstvo tvoøí maximálnì 4 hráèi (2 hráèi + 2 náhradníci).
- Zelená - Družstvo tvoøí maximálnì 5 hráèù (3 hráèi + 2 náhradníci).
- Modrá - Družstvo tvoøí maximálnì 5 hráèù (3 hráèi + 2 náhradníci).
- Utkání probíhá na dva hrané sety 7 min.
- Všechny osoby kromì poøadatelù mají zakázáno vstupovat 
   na vytyèenou hrací plochu a kouèovat po dobu utkání. 
- Hráèi, kteøí budou hrát krajské kolo BMV musí být registrováni.
- Družstvo je povinno mít vlastní míèe..
- Utkání probíhá na dva hrané sety 7 min.
- Všechny osoby kromì poøadatelù mají zakázáno vstupovat 
   na vytyèenou hrací plochu a kouèovat po dobu utkání. 
- Hráèi, kteøí budou hrát krajské kolo BMV musí být registrováni.
- Družstvo je povinno mít vlastní míèe.
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