
Turnaje pro veřejnost v beachvolejbale 
 

NOČNÍ LIGA V BEACHVOLEJBALE 2013 
Vaše vytížení vám brání sportovat? Přijďte si zahrát v noci! 

 

12. ROČNÍK NOČNÍ LIGY!!! 

VŠEOBECNÁ ČÁST: 

Termíny: vždy v pátek 31.5., 14.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8. a finále 30.8. 2013  
Beach centrum TJ Ostrava, Varenská 40a, Mor. Ostrava  
Účast: Dvojice bez rozdílu pohlaví a věku. Zúčastnit se mohou také registrování hráči 
(hráčky) beachvolejbalu, kteří nejsou v žebříčku ABV pro rok 2013 do 10. místa, ostatní bez 
omezení.  
Prezentace: 17.45 – 18.15 hod.  
Začátky utkání: od 18.30 hod., následující pak vždy do 4 min. po skončení předešlého 
utkání.  
Vklad: na každý turnaj 200,– Kč na dvojici včetně finále  
Míče: Gala Beach Smach  
Bodování jednot. turnajů: dle hracího řádu ABV VVS ČSTV pro rok 2013 (bodování 
jednotlivců) 
Nasazení do skupin: Podle aktuálního žebříčku získaných bodů  
Ředitel soutěže: Mgr. Miloslav Ondruš 
Postup do finále: 16 dvojic, které získaly nejvíce bodů během šesti turnajů  
Ceny na turnajích: První tři dvojice na každém turnaji obdrží věcné ceny  
Ceny ve  finále: Nejlepší 4 dvojice obdrží věcné ceny + vítěz obdrží pohár pro vítěze noční 
ligy 
 

TECHNICKÁ ČÁST: 

Předpis: Hraje se podle pravidel ABV na dva hrané sety bez ztrát do 17 bodů ve skupinách 
(17 konec, ne o dva body), dále pak KO na jeden set do 21 bodů. Může být upraveno dle 
počtu přihlášených.  
– v turnajích: Každý s každým ve tříčlenných nebo čtyřčlenných skupinách (dle počtu 
účastníků). Ze skupin postupují první dvě dvojice do pavouku, kde se hraje systémem KO. 
 – finále: Hraje se od začátku systémem na dvě porážky v pavouku na dva vítězné sety do 
21 bodů. 
Určení pořadí: O pořadí ve skupinách rozhoduje : – počet bodů – podíl míčů – vzájemné 
utkání  
Námitky: Lze podat písemně řediteli turnaje nejpozději do 5 min. po skončení sporného 
utkání. Námitky se dokládají vkladem 200,- Kč, který v případě zamítnutí propadá ve 
prospěch pořadatele.  
Informace: Obdržíte na sportovním úseku TJ Ostrava, tel: 596 634 261 nebo u ředitele 
soutěže na mob.: 605828199  
Výsledky: Výsledky budou zveřejněny v denním tisku „Deník“, na stránkách TJ Ostrava a na 
facebooku 
 

 

 



Turnaje pro veřejnost v beachvolejbale 

 
BEACHVOLEJBALOVÁ LIGA SMÍŠENÝCH DVOJIC 

2013 

 

VŠEOBECNÁ ČÁST: 

Termíny:  neděle 2.6., 16.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8. a finále 1.9. 2013  
Beach centrum TJ Ostrava, Varenská 40a, Mor. Ostrava  
Účast: Dvojice bez rozdílu pohlaví a věku. Zúčastnit se mohou také registrování hráči 
(hráčky) beachvolejbalu, kteří nejsou v žebříčku ABV pro rok 2013 do 10. místa, ostatní bez 
omezení.  
Prezentace: 8.30 – 8.50 hod. 
Začátky utkání: od 18.30 hod., následující pak vždy do 4 min. po skončení předešlého 
utkání.  
Vklad: na každý turnaj 200,- Kč na dvojici včetně finále  
Míče: Gala Beach Smach  
Bodování jednot. turnajů: dle hracího řádu ABV VVS ČSTV pro rok 2013 (bodování 
jednotlivců) 
Nasazení do skupin: Podle aktuálního žebříčku získaných bodů  
Ředitel soutěže: Mgr. Miloslav Ondruš 
Postup do finále: 16 dvojic, které získaly nejvíce bodů během šesti turnajů 
Ceny na turnajích: První tři dvojice na každém turnaji obdrží věcné ceny  
Ceny ve finále:Nejlepší 4 dvojice obdrží věcné ceny + vítěz obdrží pohár pro vítěze ligy 
 

TECHNICKÁ ČÁST: 

Předpis: Hraje se podle pravidel ABV na dva hrané sety bez ztrát do 17 bodů ve skupinách 
(17 konec, ne o dva body), dále pak KO na jeden set do 21 bodů. Může být upraveno dle 
počtu přihlášených.  
– v turnajích: Každý s každým ve tříčlenných nebo čtyřčlenných skupinách (dle počtu 
účastníků). Ze skupin postupují první dvě dvojice do pavouku, kde se hraje systémem KO. 
 – finále: Hraje se od začátku systémem na dvě porážky v pavouku na dva vítězné sety do 
21 bodů. 
Určení pořadí: O pořadí ve skupinách rozhoduje : – počet bodů – podíl míčů – vzájemné 
utkání  
Námitky:¨Lze podat písemně řediteli turnaje nejpozději do 5 min. po skončení sporného 
utkání. Námitky se dokládají vkladem 200,- Kč, který v případě zamítnutí propadá ve 
prospěch pořadatele.  
Informace: Obdržíte na sportovním úseku TJ Ostrava, tel: 596 634 261 nebo u ředitele 
soutěže na mob.: 605828199 
Výsledky: Výsledky budou zveřejněny v denním tisku „Deník“, na stránkách TJ Ostrava a na 
facebooku 
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BEACHVOLEJBALOVÁ LIGA SMÍŠENÝCH DVOJIC 
SENIORŮ NAD 40LET 

 

 

VŠEOBECNÁ ČÁST: 

Termíny:  sobota 1.6. od 14:00, neděle 30.6. od 09:00, sobota 13.7. od 09:00, sobota 27.7. 
od 14:00, sobota 10.8.od 14:00, sobota 24.08. od 09:00,  sobota  finále 31.8. od 14:00 
Beach centrum TJ Ostrava, Varenská 40a, Mor. Ostrava  
Účast: Smíšené dvojice nad 40 let 
Prezentace: 8.30 – 8.50 hod. (odpoledne 13:30-13:50 ) 
Začátky utkání: od 9.00 hod. (odpoledne od 14:00) následující pak vždy do 4 min. po 
skončení předešlého utkání.  
Vklad: na každý turnaj 200,- Kč na dvojici včetně finále  
Míče: Gala Beach Smach  
Bodování jednot. turnajů: dle hracího řádu ABV VVS ČSTV pro rok 2013 (bodování 
jednotlivců) 
Nasazení do skupin: Podle aktuálního žebříčku získaných bodů. 
Ředitel soutěže: Mgr. Miloslav Ondruš 
Ceny na turnajích: První tři dvojice na každém turnaji obdrží věcné ceny. 

TECHNICKÁ ČÁST: 

Předpis: Hraje se podle pravidel ABV na dva hrané sety bez ztrát do 17 bodů ve skupinách 
(17 konec, ne o dva body), dále pak KO na jeden set do 21 bodů. Může být upraveno dle 
počtu přihlášených.  
Každý s každým ve tříčlenných nebo čtyřčlenných skupinách (dle počtu účastníků). Ze skupin 
postupují první dvě dvojice do pavouku, kde se hraje systémem KO. 
Určení pořadí: O pořadí ve skupinách rozhoduje : – počet bodů – podíl míčů – vzájemné 
utkání  
Lze podat písemně řediteli turnaje nejpozději do 5 min. po skončení sporného utkání. 
Námitky se dokládají vkladem 200,- Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch 
pořadatele.  
Informace: Obdržíte na sportovním úseku TJ Ostrava, tel: 596 634 261 nebo u ředitele 
soutěže na mob.: 605828199 
Výsledky: Výsledky budou zveřejněny v denním tisku „Deník“, na stránkách TJ Ostrava a na 
facebooku 
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BEACHVOLEJBALOVÁ LIGA ŽEN 

 

 

VŠEOBECNÁ ČÁST: 

Termíny:  sobota 15.6., 27.7., 10.8., finále 31.8. 
Beach centrum TJ Ostrava, Varenská 40a, Mor. Ostrava  
Účast: Ženy  
Prezentace: 8.30 – 8.50 hod.  
Začátky utkání: od 9.00 hod., následující pak vždy do 4 min. po skončení předešlého 
utkání.  
Vklad: na každý turnaj 200,- Kč na dvojici včetně finále  
Míče: Gala Beach Smach  
Bodování jednot. turnajů: dle hracího řádu ABV VVS ČSTV pro rok 2013 (bodování 
jednotlivců) 
Nasazení do skupin: Podle aktuálního žebříčku získaných bodů. 
Ředitel soutěže: Mgr. Miloslav Ondruš 
Ceny na turnajích: První tři dvojice na každém turnaji obdrží věcné ceny. 

TECHNICKÁ ČÁST: 

Předpis: Hraje se podle pravidel ABV na dva hrané sety bez ztrát do 17 bodů ve skupinách 
(17 konec, ne o dva body), dále pak KO na jeden set do 21 bodů. Může být upraveno dle 
počtu přihlášených.  
Každý s každým ve tříčlenných nebo čtyřčlenných skupinách (dle počtu účastníků). Ze skupin 
postupují první dvě dvojice do pavouku, kde se hraje systémem KO. 
Určení pořadí: O pořadí ve skupinách rozhoduje : – počet bodů – podíl míčů – vzájemné 
utkání  
Lze podat písemně řediteli turnaje nejpozději do 5 min. po skončení sporného utkání. 
Námitky se dokládají vkladem 200,- Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch 
pořadatele.  
Informace: Obdržíte na sportovním úseku TJ Ostrava, tel: 596 634 261 nebo u ředitele 
soutěže na mob.: 605828199 
Výsledky: Výsledky budou zveřejněny v denním tisku „Deník“, na stránkách TJ Ostrava a na 
facebooku 
 


