Mistrovství České republiky veteránů nad 40 let
20. ROČNÍK

PROPOZICE
GALA - CUP 2015

ORGANIZÁTOR A GARANT SOUTĚŽE

Agentura Malých Sportů

Vedoucí M – ČR veteránů

Český volejbalový svaz

Lubomír Vašina
Komenského 781
560 02 Česká Třebová

mob: +420 605/415868

A. Všeobecná ustanovení
1. Organizátor (vyhlašovatel soutěže):
Agentura malých sportů, Lubomír Vašina. Všechny náležitosti a spory vyřizuje sekretariát AMS, Komenského
781, 560 02 Česká Třebová,  605/415868 e-mail ams-lubomir.vasina@seznam.cz

2. Garant soutěže:
Český volejbalový svaz

3. Místo:
Turnaje budou vybrány podle nabídky.

4. Termíny:
Základní turnaje
Semifinálový turnaj ( podle počtu družstev )
Finále
5.

- únor, březen – hrací den neděle
- první polovina dubna – hrací den neděle
- 24. – 25. duben – hrací den pátek, sobota

Řídící soutěže:
AMS – Lubomír Vašina

6. systém soutěže:
Turnajový systém. Podle počtu přihlášených 2 – 3 stupňové (základní turnaj, semifinále, finále). Systém je
navržen tak, aby každé mužstvo odehrálo nejméně 3 zápasy. Hraje se na dva vítězné sety.

7. Přihlášky:
Na sekretariát AMS do 10. 12. 2014. Tato musí obsahovat:





Soupisku družstva, která je v tomto ročníku neměnná.
Adresu a telefon vedoucího družstva, popřípadě trenéra.
Ústřižek o zaplacení vkladu do soutěže, turnajový vklad Kč 1.200,- (bankovní spojení AMS – ČSOB č.ú.:
104044745/0300).
Razítko oddílu a podpis (předsedy)

8. Vklady:
Vklad činí Kč 1.200,- (vklad do soutěže, turnajový vklad). V případě neúčasti družstva propadá tato částka
pořadateli turnaje. Vklad na turnaji ( 300,- Kč) bude odeslán z AMS.

9. Informace:
Lubomír Vašina,  0605/415868, který jménem shora uvedené řídící komise řeší všechny potřebné
záležitosti, případné spory.

10. Náklady:
Mužstva startují na vlastní náklady a nebezpečí.

11. Ubytování a stravování:
Pořadatelé jednotlivých turnajů jsou povinni zajistit na základě závazných objednávek oddílů ubytování a
stravování za úhradu.

12. Zdravotní služba:
Bude zajištěna pořadatelem.

Vedoucí M – ČR veteránů
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B. Technická ustanovení
1. Předpisy:
Hraje se podle „Mezinárodních pravidel volejbalu“, včetně úprav platných od 1.7. 2001, SŘV a podle tohoto
soutěžního řádu.

2. Družstva:
a.) soutěže se může zúčastnit libovolně sestavené družstvo z hráčů nad 40 let. Pro stanovení věku je
rozhodující rok, kdy je věku dosaženo.
b.) název mužstva je libovolný (podmínkou je pouze společenská únosnost)
c.) soupiska družstva musí obsahovat:






název družstva
jmenný seznam hráčů s osobními daty (datum narození)
jméno vedoucího (trenéra) s adresou a telefonem
prohlášení o zdravotní způsobilosti absolvovat soutěž
razítko oddílu

Tato soupiska platí po celou dobu trvání soutěže, soupiska se může doplňovat pouze o hráče, kteří
nenastoupili v M-ČR za jiné startující družstvo
d.) startují občané ČR i ze zahraničí.

3. Náležitosti:



občanský průkaz, pas (bezpodmínečně), průkaz zdravotní pojišťovny
družstva musí mít stejné dresy

4. Rozhodčí:
Zajišťuje pořadatel ve spolupráci s KR-ČVS a Krajským výborem ČVS.

5. Míče:
Barevné Gala BV5091S-OFFICIAL COLOUR S, BV5091L-OFFICIAL COLOUR

6. Čekací doba:
5 minut po vyhlášení utkání (po nenastoupení hrozí kontumace).

7. Námitky:
Řídí se podle SŘV, musí být podány hlavnímu rozhodčímu do 15 minut po skončení utkání s vkladem Kč
300,-. O námitce rozhodne turnajová komise.

8. Titul a ceny:
Vítěz finále M – ČR obdrží finanční odměnu, věcné ceny, diplom, medaile a získá titul „ MISTR ČESKÉ
REPUBLIKY VETERÁNŮ – 2015“.

9. Poznámka:
Ten, kdo nebude mít zájem splnit podmínky tohoto soutěžního řádu, vystavuje se sankcionování – vyloučení ze
soutěže.

---------------------------------ŘEDITEL M – ČR
Lubomír Vašina

Vedoucí M – ČR veteránů

----------------------------------------PŘEDSEDA ČVS
PaeDr. Zdeněk Haník

Lubomír Vašina
Komenského 781
560 02 Česká Třebová

--------------------------------PŘEDSEDA KSVV-ČV
Miroslav Vyhlídal

mob: +420 605/415868

Žádám o projevení zájmu pořádat turnaje M – ČR
a.) Kvalifikační
b.) Semifinálový
c.) Finálový

- únor, březen – hrací den neděle
- první polovina dubna – hrací den neděle
- 24. – 25. Dubna 2015 – hrací dny pátek odpoledne, sobota dopoledne
pořadatel zajistí turnaj žen, společenský večer

Na konkrétních podmínkách pro uspořádání turnajů M-ČR 2015, se organizátor
dohodne až po přijmutí přihlášky.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška zájemců o pořádání některého z turnajů M – ČR veteránů v roce 2015.
Přihlašujeme se k pořádání:
a.) kvalifikačního turnaje – únor, březen 2015.
b.) Semifinálového turnaje – první polovina dubna 2015
c.) Finálového turnaje – 24. – 25. duben 2015

V ……………………..... ………. Dne…………..2014

-------------------------------------------Za družstvo
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