Přerovský volejbalový klub
pořádá ve spolupráci se

Statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem

24. ROČNÍK
VELKÉ CENY PŘEROVA
JUNIOREK

PARTNEŘI TURNAJE:
Teplo Přerov a.s., Technické služby města Přerova s.r.o.,
Vodovody a kanalizace Přerov a.s., Cukrárna Sum,
Drogérie Z. Šišmy
05. - 07. 09. 2014

Tento turnaj je realizován za
finanční spoluúčasti
Statutárního města Přerova,
Olomouckého kraje
a společností

Teplo Přerov a.s.,
Technické služby města Přerova s.r.o.,
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:









žádáme všechny trenéry a vedoucí družstev, aby si tyto propozice řádně prostudovali,
hlavně časový program a celý herní systém!!!
sraz všech účastníků turnaje je v pátek 05. 09. 2014 ve 12.00 hod. v Městské sportovní
hale u zimního stadionu. Zde se družstva vyfotí, uhradí náklady za ubytování, stravu
a vklad a přemístí se na příslušná sportoviště
objednané počty ubytování a stravy je možné telefonicky nebo mailem upřesnit
nejpozději 02. 09. 2014
ubytování na domově mládeže bude možné až po odehrání pátečního programu
domov mládeže bude přes den, tj. mezi 8.00 - 18.00 hod., uzavřen
při ubytování je nutné předložit seznam ubytovaných osob
žádáme všechny účastníky turnaje o svlečení ložního prádla před nedělním odchodem
z ubytoven. Ubytovny je nutné vyklidit v neděli do 8.00 hod.
slavnostní ukončení turnaje bude zahájeno za přítomnosti všech zúčastněných družstev
ve 13.00 hod. ve sportovní hale. V případě předčasného odjezdu z turnaje nebudou
družstvu předány ceny.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR TURNAJE:
Čestný ředitel turnaje:

ing. Jiří Lajtoch, primátor města Přerova

Čestný host turnaje:

Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Ing. Jaroslav Klvač, ředitel společnosti Teplo Přerov a.s.
Ing. Radek Koněvalík, ředitel společnosti Technické služby
města Přerova s.r.o.
Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti Vodovody
a kanalizace Přerov a.s.

Ředitel turnaje:

Vladimír Tabara, předseda Přerovského volejbalového klubu

Organizační pracovník:

Miroslav Lakomý

Hlavní rozhodčí:

Petra Zajícová

ADRESÁŘ ZAŘÍZENÍ:
Sportoviště:

- Městská sportovní hala u zimního stadionu
Petřivalského ul.
- tělocvična Střední školy technické
Kouřilkova ul.
- tělocvična Střední školy gastronomie a služeb
Šířava
- tělocvična Základní školy Svisle
Svisle
- tělocvična Základní školy Trávník
Trávník
- tělocvična Základní školy Želatovská
Želatovská ul.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Termín:

05. - 07. 09. 2014.

Místo konání:

Přerov - Městská sportovní hala u zimního stadionu (3 kurty)
- tělocvična Střední školy technické (1 kurt)
- tělocvična Střední školy gastronomie a služeb (1 kurt)
- tělocvična Základní školy Svisle (1 kurt)
- tělocvična Základní školy Trávník (1 kurt)
- tělocvična Základní školy Želatovská (1 kurt)

Zahájení turnaje:

v pátek 05. 09. 2014 ve 12.00 hod. v Městské sportovní hale
u zimního stadionu. Zde je sraz všech zúčastněných družstev.

Ukončení turnaje:

v neděli 07. 09. 2014 ve 13.00 hod. v Městské sportovní hale
u zimního stadionu za přítomnosti všech zúčastněných družstev.

Přihlášky:

na základě došlých přihlášek bylo do turnaje zařazeno těchto 32
družstev:
VK Slavia VŠ Plzeň „A“, VK Slavia VŠ Plzeň „B“, VK Nové
Mesto nad Váhom, VK Iskra Hnúšťa, TJ Sokol Šternberk, VK
Prostějov „A“, VK Prostějov „B“, SVM Senica, TJ Slavia Uherské
Hradiště, VK ZK IMA Bratislava, TJ Ostrava „A“, TJ Svitavy,
SK Geodézie Česká Třebová, VSC Zlín, Tatran Střešovice, ŠŠK
OA Považská Bystrica, TJ Junior Brno, TJ Ostrava „B“, ŠŠK
Bilíkova Bratislava, TJ Nový Jičín, VK KP Brno „A“, VK KP
Brno „B“, TJ Slavia Hradec Králové, VK České Budějovice, TJ
Bižuterie Jablonec nad Nisou, PVK Olymp Praha „A“, PVK
Olymp Praha „B“, AC Uniza Žilina, TJ Sokol Žižkov, VK
Bratislava, PVK Přerov „A“, PVK Přerov „B“.

Náklady:

každé družstvo startuje na své náklady.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
Předpis:

hraje se podle platných mezinárodních pravidel a soutěžního řádu
volejbalu na dva vítězné sety (v pátek a v sobotu pouze do 21,
případný třetí set do 15, v obou případech bez rozdílu dvou bodů)
s tímto bodováním:
vítězství 2 : 0
- 3 body
vítězství 2 : 1
- 2 body
porážka 1 : 2
- 1 bod
porážka 0 : 2
- 0 bodů.

Systém:

- osm čtyřčlenných základních skupin systémem každý s každým
- čtyři čtvrtfinálové skupiny po osmi účastnících systémem každý
s každým se zápočtem vzájemného utkání postupujících
družstev ze skupin.
- osm semifinálových a finálových skupin po čtyřech účastnících
systémem play off o celkové pořadí.
Každé družstvo odehraje v turnaji 11 utkání.
Rozdělení družstev do základních skupin a postupový klíč vč. celého
systému je součástí přílohy propozic.

Startují:

hráčky narozené 1. 7. 1995 a mladší

Podmínky účasti:

Jednotné oblečení, vlastní regulérní míč. Pořadatel míče neposkytuje.

Rozhodčí:

deleguje pořadatel.

Čekací doba:

5 minut od vyhlášení utkání.

Námitky:

je nutné podat do 10 minut po skončení utkání s vkladem 500,- Kč,
který v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele. Rozhoduje
o nich komise složená z ředitele turnaje, hlavního rozhodčího
a předsedy organizačního výboru příslušného sportoviště.

Vklad:

činí 1 500,- Kč a je nevratný. Bude nutné uhradit společně se stravou
a ubytováním v pátek 05. 09. 2014 u prezentace družstev před
zahájením turnaje.

Ceny:

každé družstvo obdrží diplom, první čtyři družstva pohár a věcnou
cenu, hráčky 1. - 3. místa medaile. Dále budou vyhlášeny a odměněny
nejlepší hráčky jednotlivých postů a nejlepší šestka turnaje. Tričkem
s emblémem turnaje budou obdarovány všechny hráčky.

V Přerově dne 06. 08. 2014
Miroslav Lakomý
TM: 605402193, E-mail: miroslav.lakomy@prerov.eu

