Turnajový řád Volejbal 2011 Určice Cup
1. Základní ustanovení
a) Pořadatelem akce je Klub přátel ZŠ se sídlem Určicích (dále jen Klub)
b) K zajištění organizace pověřuje Klub pana Bc. Luďka Svobodu, který je tímto jmenován
ředitelem turnaje.
c) Akce je určena výhradně pro členy Klubu, členy registrovaných družstev, členy SK HVL
Prostějov a pozvané hosty.
d) Pořadatel turnaje zajistí přiměřenou pořadatelskou službu, která zajistí, že se z důvodu
bezpečnosti osob a ochrany majetku nebudou po areálu pohybovat osoby, které nemají
spojitost s akcí.
2. Přihlášky, soupisky, startovné
a) Družstva jsou povinna řádně vyplnit a odeslat soupisku hráčů.
b) Družstvo musí odeslat soupisku a startovné nejpozději dva dny před konáním turnaje,
jinak nebude připuštěno k turnaji.
c) Přihlášky (soupisky) lze poslat elektronickou poštou, startovné bankovním převodem.
d) Celkový počet hráčů na soupisce nesmí přesáhnout 12, ale v případě potřeby je možné
libovolného hráče ze soupisky vyškrtnout. Připsat další hráče na soupisku je možné jen
před zahájením turnaje. Hráč, který není napsaný na soupisce, nesmí nastoupit k utkání.
Jeden hráč nesmí hrát za dvě nebo více družstev! (Je zakázáno půjčování hráčů mezi
družstvy bez souhlasu ředitele turnaje!)
e) Platbou startovného družstvo souhlasí s turnajovým řádem.
f) Startovným se rozumí úhrada objednaného počtu trik pro družstvo.
3. Protesty
a)

S rozhodčím a kapitánem druhého družstva ve hře smí jednat jen kapitán družstva! (viz
Mezinárodní pravidla volejbalu)
b) Každé družstvo musí poskytnout rozhodčího a zapisovatele (otáčí získané body na
ukazateli skóre a vede zápis o utkání) dle rozpisu. V případě, že se rozhodčí nedostaví do
10 minut po skončení předcházejícího zápasu, bude družstvu , které mělo poskytnout
rozhodčího, odečten v konečné tabulce 1 bod. Kapitáni hrajících družstev jsou povinni
toto oznámit řediteli turnaje (hlavnímu rozhodčímu). Pokud se rozhodčí (zapisovatel)
nedostaví ani po 5 minutách od výzvy kapitánů (ředitele turnaje, hlavního rozhodčího),
budou družstvu, které mělo poskytnout rozhodčího, odečteny v konečné tabulce 4 body.
4. Kontumace utkání
a)

V případě kontumace zápasu (tj. nedostavení se družstva k zápasu do 10 minut od konce
předcházejícího utkání) družstvo prohrává 2:0 a další zápasy následují po 5 minutové
přestávce.
5. Ostatní ujednání

a)

Účastníci akce si na určeném místě mají možnost připravit občerstvení. Stravovací služby
ve smyslu § 23 odst. 1) zák. č. 258/2000 Sb, zákona o ochraně veřejného zdraví, nejsou
provozovány.

