
 

     



      

 

   XXIII. ročník Mezinárodního turnaje 

              O KŘIŠTÁLOVOU VÁZU 

                                     POŘÁDÁ VOLEJBALOVÝ KLUB TJ OSTRAVA 

Termín:  7. - 8. ledna 2017, zahájení v 9:00 

Místo konání: sportovní hala na ulici Varenská a Hala mládeže ulice Gajdošova 

Ubytování:  je zajištěno dle požadavků jednotlivých družstev v ceně 290Kč/noc 

   Hotel Harmony Club, 28. října 170, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

Stravování:  je zajištěno v restauraci ve sportovní hale Varenská 

   V ceně oběd 90,-, večeře 80,-, snídaně 50,- 

Systém turnaje: Do turnaje bylo přijato 20 družstev, která byla rozdělena do pěti skupin po čtyřech 

družstvech. Zápasy ve skupinách se odehrají na dva vítězné sety.  

 První tři družstva ze skupin a nejlepší čtvrté družstvo postoupí do šestnáctičlenného 

play-off o první až šestnácté  místo.  

Zbylá družstva ze skupin odehrají na dva vítězné sety utkání o sedmnácté až dvacáté 

místo. 

O pořadí ve skupinách rozhoduje celkový počet bodů, celkový poměr setů, celkový 

poměr míčů. 

Boduje se italským způsobem. 

vítězství 2:0     3 body 

vítězství 2:1     2 body  

porážka 1:2      1 bod 

porážka 0:2    0 bodů  

 

Skupiny A, B, C, D sehrají svá utkání ve sportovním areálu v hale Varenská. 

Skupina E hraje v hale na ulici Gajdošova (Jízdárna) 

 

 



 

Rozdělení do skupin:   

Skupina A:     Skupina B:   Skupina C  Skupina D 

Sparta Waršawa               Debina Nieporet (PL)               Wola Waršawa                  Šternberk 
Prostějov KKY                    Olymp Praha                              F-M  KKY                            Zawiercze (PL)                   
Ostrava JKY                  Poruba              Španielka                            Ostrava SG                                  
Jehnice                               Bílovec                           Prostějov JKY                      Vyškov                   
    
Tyto skupiny se odehrají na hale Varenská 
 

 
Skupina E:   hraje se na ulici Gajdošova - Jízdárna 
 F-M JKY 
 Přerov 
 Ostrava KKY 
 Opava 

 
 
Pořadí zápasů ve skupinách: 1-3, 2-4, 1-4, 2-3, 1-2, 3-4 
Začátek utkání v 9:00 hod. 
 
 

 Platba ubytování na hale Varenská. 
Platba stravy a vkladu bude provedena v sobotu na hale Varenská u hospodářky turnaje. 
 

 Počty stravy a ubytování je třeba uhradit v nahlášených počtech!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 První tři družstva obdrží věcné ceny. 
 

 Bude vyhlášeno all-stars turnaje. 
 

 V sobotu večer jsou všichni trenéři zváni na seminář v hale na Varenská . 
 

 Kontakt: Kozel Jiří  +420 602 583 040 
 

                                             Těšíme se na první volejbal v roce 2017! 
                                                      
                                                                                               Pořadatelé  
 
 
 
 
                                                                                             


