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Pořadatel :  Pražský volejbalový svaz

Místo konání:  Areál Pražské UNYP Arény,  Kovanecká 27,  190 00 Praha 9 – Libeň

Přihlášky:  
-  Nejpozději  do 19. 9.  2022, 12:00 
- Pro týmy hrající  celoroční soutěž pražského BMV přihlašování zde:  www.volejbalpraha.cz
- Pro všechny ostatní týmy přihlašování ZDE
- Na turnaj se mohou hlásit  l ibovolná družstva z celé České republiky
- Podmínkou účasti  je registrace u ČVS a zaplacené l icenční příspěvky na rok 2022/23

Startovné: 
Startovné ve výši  400 Kč za tým se hradí prostřednictvím faktury,  kterou obdržíte po
uzávěrce přihlášek.  Faktura musí být uhrazena před začátkem turnaje.

Stravování:
Objednávka stravování ZDE

Hraje se podle pravidel platných pro sezónu 2021-2022 včetně věkových kategorií

ŽLUTÁ                 startuj í  hráči a hráčky narození 1 .7 .2013 a mladší
ORANŽOVÁ            startuj í  hráči a hráčky narození 1 .7 .2012 a mladší
ČERVENÁ             startuj í  hráči a hráčky narození 1 .7 .2011 a mladší
ZELENÁ                startuj í  hráči a hráčky narození 1 .7 .2010 a mladší
MODRÁ dívky       startuj í  hráčky narozené 1.7 .2009 a mladší
MODRÁ chlapci     startuj í  hráči narození 1 .7 .2009 a mladší

Herní systém 
- Pravidla jednotl ivých kategori í  najdete  ZDE
- Rozřazení do základních skupin proběhne losem (sobota)
- Finálové skupiny o umístění (neděle)
- Organizátor může změnit systém turnaje s ohledem na počet přihlášených týmů

prazskyvolejbalwww.volejbalpraha.cz Pražský volejbal

https://www.volejbalpraha.cz/souteze/barevny-minivolejbal/turnaje
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaEc1ObtnCmSpyxeI3qw-U1jFjLmAH6b8_TmgZo0VEyQPNkg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmj-cGdWBGUudDRerZeHBMzbZ3rp_YOK0QG4OBNjVDMFajtA/viewform
https://www.volejbalpraha.cz/media/tinyManager/files/185.pdf
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Harmonogram:

Sobota 24. 9 .2022
8:00 - 9:00       prezence
9:00 - 12:00     základní skupiny barevného minivolejbalu – 1.  část
12:00 - 13:00    oběd
13:00 - 16:00    základní skupiny barevného minivolejbalu – 2.  část

                       
Neděle 25. 9. 2022
9:00 - 11:00     f inálové skupiny barevného minivolejbalu – 1.  část
11:00 - 12:00    oběd
12:00 - 15:30    f inálové skupiny barevného minivolejbalu - 2.  část
15: 30 - 16:30   slavnostní vyhlášení jednotl ivých barev
17:00 - 19:00    návštěva zahajovacího zápasu extral igy VK Lvi  Praha - Aero Odolena Voda
                       (vstup pro všechny účastníky zdarma)

Harmonogram může být dle počasí upraven pořadateli .  V případě nepřízně počasí budete
informováni .  

Doprovodný program:
- Unikátní překážková dráha Ninja Race,  biatlonová dráha,  hry pro děti
- Frutissimo dodavatel čerstvé energie,  více než 1,5 tuny čerstvého ovoce pro děti  zdarma
- Fruitissimo odšťavňovací stanice se slevou pro účastníky 
- Lemansport prodejní  stánek s vybavením i  pro nejmenší sportovce 
- American FOOD TRUCK 

Kontakt:  Svatava Haníková,  sekretariat@volejbalpraha.cz,  +420 778 004 538
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