PARADISE & SPORTOVNÍ AKCE
NOHEJBALOVÝ TURNAJ 2020

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Turnaj tvořen pro amatérské nohejbalové týmy ve složení trojic. Hrát se bude současně na dvou hřištích,
dle pravidel uvedených níže. Současně s turnajem a v ceně startovného bude probíhat grilování selete, zajištěn
bude také pitný režim (pivo, limo, nealko) Po skončení turnaje a vyhlášení pokračuje Večírek v rytmu ukaž, co
vydržíš...! Hrajeme o putovní pohár, čest a slávu. V cenách pro vítěze také drobné ceny. Zváni jsou známí,
kamarádi a fajn lidi ke zlepšení psychických schopností při povzbuzování svého týmu.

HERNÍ SYSTÉM:
1, Dvě skupiny po max. 2 x 10týmech (1 skupina-1hřiště)
2, Jeden set se hraje do 10 bodů (nemusí být o dva, 10:9)
3, Jeden zápas je hraný na dva vítězné sety
4, Hraje se základní skupina, poté vyřazovací boje formou pavouka (1 A–10 B)
5, Výhra 3 body, remíza nelze
6, při shodě bodů, rozhoduje vzájemný zápas a poté větší počet vyhraných setu v základní skupině.
* pro bližší informace ohledně turnaje napište na kontakty uvedené v závěrů propozic

VYBAVENÍ:
Klasické sportovní oblečení, sportovní halová obuv či turfy, hrací plocha: tartan. Je dobré si vzít vlastní
nádobu na pití piva/nealka, erárně budou sloužit pouze plastové kelímky.

REKAPITULACE:
Termín: 8. 8. 2020
Místo: Stará Ves nad Ondřejnicí, areál Sokolovna
Náplň: Nohejbal
Doprava: Vlastní
Strava: Grilované sele
Pitný režim: Čepované pivo/ víno/ limo
Maximální počet účastníků: 20 týmů

CENA ZA TÝM: 900 KČ
CENA ZA OSOBU: 100/ 200 KČ
CENA ZA TÝM zahrnuje šatnu, sprchy, registraci
týmů a organizaci turnaje, pronájem prostor, ceny
pro vítěze, nejlepšího hráče turnaje a jiné,
celodenní pitný režim (alko, nealko) Grilované sele
v ceně + dodatečné klobásy na grilu, hudba
CENA ZA OSOBU je určena návštěvníkům, jež
chtějí konzumovat grilované sele, alko/nealko

Počet hráčů/ tým: 3 v poli, max. 2 náhradníci
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