
Okresní volejbalový svaz
Veslařská 1
690 02  BŘECLAV

P r o p o z i c e
krajského kole 17.mistrovství ČR seniorek 2013

A Základní ustanovení

1.Vyhlašovatel soutěže
    Jihomoravský krajský volejbalový svaz – Komise společenského významu volejbalu
     Vídeňská 9, Brno

2.Organizátor soutěže
    Okresní volejbalový svaz Břeclav
    Garant soutěže: Josef Janíček-člen KSVV JmKVS. Garant soutěže odpovídá za splnění všech
    podmínek stanovených propozicemi ČVS.
    
    Pořadatel soutěže
    Slovácký sportovní klub Břeclav

3.Forma soutěže
    Jednorázový volejbalový turnaj

4.Termín a místo konání 
    26. květen2013 od 08:30 hod
    Volejbalová hřiště SSK Břeclav, U Splavu
     (V případně nepříznivého počasí: Sportovní hala Lokomotivy Břeclav)

5.Rozpis turnaje
    Bude stanoven pořadatelem podle počtu přihlášených družstev. Stanovený systém je přílohou 
těchto Propozic a bude oznámen účastníkům turnaje v elektronické podobě po uzávěrce přihlášek.

6.Podmínky účasti
    Přihlášky družstva do 23. května 2013 v písemné nebo elektronické podobě na nížeš uvedené 
    adresy ředitele nebo garanta turnaje. Uzávěrka přihlášek v uvedený den v 17:00 hod.
    Soupiska:
    Odevzdá vedoucí družstva před losováním
    Soupiska obsahuje: - přesný název volejbalového oddílu nebo klubu
                                    - jméno trenéra (vedoucího) , jeho adresa, tel. Číslo, e-mailová adresa
                                    - příjmení a jména hráček s data narození
                                    - v soupisce může být uveden libovolný počet hráček
                                    - v soupisce musí být zvlášť označeny mladší hráčky
                                    - prohlášení, že všechny hráčky jsou zdravotně způsobilé absolvovat soutěž
                                    - hráčky startují na vlastní nebezpečí
                                    - razítko a podpis předsedy VO (VK), nebo vedoucího družstva



Hráčky musí mít k prokázání totožnosti některý z uvedených dokladů ( OP, PAS, průkaz člena 
ČVS).
Družstva musí mít stejné dresy / libero - odlišné
Družstvům se neposkytují pořadatelem míče k rozcvičení

7. Vklad do turnaje
     Pořadatel stanovuje vklad do turnaje ve výši 500,- Kč
     Složení vkladu je podmínkou účasti v soutěži.

8. Náklady
    Družstva startují na vlastní náklady

9. Turnajová komise
     Ředitel turnaje:         Ing. Kraicinger Antonín
     Členové:                    Janíček Josef        - garant soutěže
                                        Tomášek Milan    - předseda OVS Břeclav
                                        Bábíčková Marie – hlavní rozhodčí
                                        zástupce KSVV JmKVS

B. Další ustanovení

10. Předpis
      Hraje se podle platných Mezinárodních pravidel volejbalu, Soutěžního řádu volejbalu a v
      souladu s těmito Propozicemi.

11. Startují
      Družstva VO nebo VK (nikoliv výběry okresů či měst)  na základě přihlášek zaslaných 
      pořadateli do stanoveného termínu na uvedené kontaktní adresy.
      Startují hráčky, které v roce 2013 dosáhnou věku 40. let a starší. Na hřišti mohou být maximálně
      dvě hráčky 35 až 39 let označené na levém rukávě písmenem M, barevně odlišném od barvy
      dresu.    

12. Hrací systém turnaje
      Podle počtu přihlášených družstev stanoví pořadatel dle hrací přílohy tohoto rozpisu.

13. Delegace rozhodčích
      Deleguje OVS Břeclav z rozhodčích krajských soutěží. Delegaci schvaluje KR JmKVS.

14. Čekací doba
      10 minut po vyhlášení každého utkání, jinak družstvu, které nenastoupí  hrozí kontumace.

15. Námitky
      Písemné námitky se podávají v souladu s ustanovením SŘ volejbalu do 15. minut po skončení
      předmětného utkání řediteli turnaje s finančním vkladem 300,- Kč. O námitce rozhodne
      turnajová komise. Při zamítnutí protrstu se vklad nevrací.

16. Titul a ceny
       Vítěz získává titul: Mistr JmKVS, pohár a diplom
       Vítěz postupuje do závěrečného turnaje Mistrovství ČR seniorek.
       Družstva na 1. - 3. místě obdrží věcné ceny.
       Všechna družstva obdrží účastnický diplom.



17. Kontaktní spojení
      Ředitel turnaje:    Ing Antonín Kraicinger, MT: 602892185
                                                                          e-mail: tksoft@tksoft.cz
      Garant turnaje:     Janíček Josef                  MT: 602530526
                                                                         e-mail: josef.janicek@mbzm.cz

18. Závěrečná ustanovení
      Propozice mohou být upraveny, pokud by nebyly v souladu s Propozicemi ČVS 17 ročníku
      Mistrovství ČR ve volejbale seniorek.
      Všechny dokumenty  turnaje jsou přístupny na www.tksoft.cz – odkaz OVS Břeclav -odkazy.
      Po ukončení turnaje budou zveřejněny hrací doklady a fotografie.

Ing Antonín Kraicinger                  Mgr Josef Flíček                       Milan Tomášek                             Josef Janíček 
       ředitel turnaje                                            předseda KSVV                                        předseda OVS                                              garant turnaje
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