Obec Ružindol
Vás pozýva na

ktorý sa bude konať
v telocvični ZŠ s MŠ Ružindol
Tímy:
Turnaju sa môžu zúčastniť družstvá s max. 6 hráčmi + 4 náhradníci, bez ohľadu
na miesto trvalého bydliska. Každé družstvo musí mať svoj názov.

Prihlášky:
Svoje tímy môžete prihlásiť najneskôr do 24.11.2017
na Obecnom úrade Ružindol, telefonicky na
033/5549 311, 0904 683 688 alebo
emailom na temniakova@ruzindol.sk
ruzindol.sk.

Organizačné pokyny:
9:00 h – zraz tímov v telocvični
9:15 h – zahájenie a začiatok turnaja
Technická, športová stránka a
občerstvenie je zabezpečené zo strany
usporiadateľa.
Víťazné družstvá budú odmenené
vecnými cenami.

Pravidlá volejbalového turnaja

Miesto konania: Telocvičňa ZŠ s MŠ Ružindol
Hrací povrch:

Športová krytina - graboflex

Začiatok :

9:00 h

Pravidlá hry:

Hrá sa na 2 víťazné sety v skupinách. Set sa hrá do 25 bodov podľa
pravidiel volejbalu. V družstve nesmú byť hráči, ktorí hrajú
súťažne volejbal.

Hrací systém:

Družstvá budú rozdelené pred začiatkom turnaja do dvoch
skupín.
V skupine hrá každý s každým. Hrá sa na 2 víťazné sety do 25
bodov.
V prípade rovnosti setov / 1 : 1 / ďalší set sa hrá do 15 bodov.
Finále sa hrá na 3 víťazné sety:
- víťaz v skupinách hrá o 1. miesto
- druhý v skupinách hrá o 3. miesto
- tretí v skupinách hrá o 5. miesto

Rozhodovanie:

Rozhodovanie je zabezpečené nestrannými rozhodcami z
nehrajúcich družstiev. Títo budú určení pred začiatkom turnaja.

Športová výstroj: Tenisky / nesmú biť s čiernou gumou /
Časový
harmonogram:

9:00 h - zraz účastníkov
9:15 h - otvorenie turnaja
9:30 h - prvý volejbalový zápas
cca 18:00 h - záver turnaja vyhodnotenie

Družstvá na 1. až 3. mieste budú ocenené pohárom a diplomom. Ďalšie družstvá
účastníckym diplomom.
Kontakt:

Mgr. Jana Temniaková, 033/5549 311, 0904 683 688,
temniakova@ruzindol.sk
Ing. Vladimír Púčik, 033/5549 121, 0903 430 906,
starosta@ruzindol.sk

Záväzná prihláška
Volejbalový turnaj
09.12.2017 o 9:00 h

Názov družstva
.....................................................................................................

Kapitán družstva ( meno, priezvisko, kontakt )
.....................................................................................................

Počet osôb v družstve ( hráči + náhradníci )
.....................................................................................................

Záväznú prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr do 24.11.2017 osobne na
Obecnom úrade Ružindol alebo elektronicky na adresu temniakova@ruzindol.sk.

