Oblastní kolo minivolejbalu Plzeň 2014
Pořadatel:
 Lokomotiva Plzeň a Český volejbalový svaz
Termín 31. 5. -1. 6. 2014:
 31.5.
9:00-10:00
10:30-15:30
16:15-17:45
18:00


1.6.

7:00-9:00
9:30-14:30
15:00
18:00

prezence
základní skupiny barevného minivolejbalu
večeře
návštěva zápasu kvalifikace na ME žen ČR – Slovinsko
snídaně
finálové skupiny barevného minivolejbalu
slavnostní vyhlášení jednotlivých barev
návštěva zápasu kvalifikace na ME žen ČR – Španělsko

Venkovní areál:
 při městské sportovní hale TJ Lokomotiva Plzeň Úslavská 75
 mokrá varianta – na stejném místě
Termín přihlášek:
 od 5.5. do 12.5. na webu www.minivolejbal.cz nominovaná družstva kraji
 od 12.5. do 14.5. na webu www.minivolejbal.cz družstva na doplnění
 heslo k přihlášce Vám nahlásí krajský koordinátor
Organizační tým:
 hlavní pořadatel:
 koordinátor minivolejbalu:
 ubytování, stravování - změny:

Jaroslav Šmíd - jarasmid@volny.cz - 607 573 554
Jakub Lejsek – minivolejbal@seznam.cz – 732 857 154
Olga Šmídová – smidova.Olga@seznam.cz – 724 245 239

Ubytování:
 internáty SPŠ elektrotechnická Koterovská 85 – 230,- Kč na osobu/1 noc
 ubytovna bazén Slovany Úslavská – 230,- Kč na osobu/1 noc
 Sokolovna Petřín Koterovská 604 – 60,- Kč na osobu/1 noc POZOR POUZE 60 míst
 bude upřesněno dle objednávek
Stravování:
 jídelna SPŠ elektrotechnické Koterovská
 sobotní večeře a nedělní snídaně celkem 155,- Kč
 po celou dobu turnaje bude otevřeno občerstvení přímo na sportovišti
Doplňující informace:
 právo postupu na tuto akci má z každého kraje 7 nejlepších týmů dané kategorie
 maximální počet družstev je však 294
 hraje se podle oficiálních pravidel – www.minivolejbal.cz/clanky/pravidla.html
 na každém kurtu budou maximálně sedmičlenné skupiny
 ve skupině se hraje každý s každým na čas
 pořadí utkání bude zveřejněno po uzavření přihlášek
 musí být dodržovány věkové kategorie ve všech kategoriích
 žlutá, oranžová, červená barva – maximálně 2 hráči+1 náhradník+1 trenér
 zelená a modrá barva – maximálně 3 hráči+1 náhradník+1 trenér
 sportovci jsou povinni nastupovat v oficiálních barevných tričkách, která obdrží při prezenci
 počet postupujících na celostátní finále do Brna 5.- 6.9. bude oznámen dodatečně
 všichni hráči musí být vybaveni kartičkou zdravotní pojišťovny
 pořadatel dle uvážení může udělit výjimku nebo operativně upravit znění pravidel v návaznosti na
technické parametry sportovišť
Jakub Lejsek – koordinátor minivolejbalu ČVS

