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Vás zve na 

        

BEACHOVÉ TURNAJE JIHOČESKÉHO KRAJE 
 

 
Otevíráme pro naše „pískomily“  největší beachové turnaje na jihu Čech, ve kterých budeme 
každoročně pokračovat a těšit se na Vaši účast. 

 
Turnaj muži + ženy  (akce sobota + neděle) 

4.5. - 5.5. 2019 
 

Herní systém: 16 dvojic žen a 16 dvojic mužů 
 
Startovné: 400,-kč/dvojice 
 
Přihlášky: nejpozději do 15.4.2019 do 20.00 hod na radek.motys @madeta.cz,   

v e-mailu musí být uveden název týmu, jména a příjmení obou hráčů, jejich e-maily a 
telefonní čísla a úroveň hráčů. 

 
Upozorňujeme na omezený počet přihlášených. Prvních 16 dvojic oslovíme a potvrdíme jim 
účast e-mailem, v němž obdrží platební údaje – číslo účtu, variabilní symbol. Startovné činí  
200,– Kč na hlavu a můžete ho posílat každý za sebe nebo společně za celý pár (400Kč). Startovné je po 
té nutné zaplatit nejpozději do 18.4.2019. Kontaktní údaje budou použity výhradně pro vnitřní potřebu 
KVJS a nebudou poskytovány třetím osobám. 
 
Místo: sportovní areál Hluboká nad Vltavou 

 
Herní řád  
16 + 16 družstev na 2 + 2 hřištích 
Rozdělení do 4 skupin dle nasazení / výkonosti a dále losem 

 
Sobota – muži (platí i pro ženy) 

Ø 12 kol na dvou hřištích 
Ø Registrace družstev A a B:                                                                          8.00 hod. 
Ø Začátek prvního kola pro družstva A a B (družstvo A)                           8.30 hod. 
Ø Registrace družstev C a D                                                                           11.00 hod. 
Ø Odhadovaný začátek prvního kola pro družstva C a D (družstva C)   11.50 hod. 
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Systém: 
Ø Hraje se na dva hrané sety do 21 o dva (na zápas (mezi dvěma začátky zápasu) počítám optimisticky 50 

min) 
Ø Body: 0:2 = 1 bod, 2:0 = 4 body, 1:1 + vítězství na body = 3 body, 1:1 + prohra na body = 2 body, 1:1 + 

shoda i na body = 2,5 body; 
Ø Pořadí ve skupině se určí na základě počtu získaných bodů. Při rovnosti bodů nastupuje poměr míčů. 
Ø Předpokládány konec 18.00 hod 
Ø V případě zájmu a s ohledem na průběh turnaje (počet přihlášených, časové prostoje) je možné dohrát 

také spodního pavouka bez opravy o 9.–16. pořadí. Minimálně čtvrtfinále (2 kola) by muselo být odehráno 
již v sobotu, tj. konec pro 3. a 4. ve skupinách po 20.00 hod. Semifinále spodního pavouka by pak bylo 
hráno po prvním semifinále hlavního a opravného pavouka (5. kole). Finále spodního pavouka by pak bylo 
hráno    

 
Neděle – ženy 

Ø Začátek                                                                                                           8.30 / 9.00 hod. 
Ø Hraje se pavouk s jednou opravou 

   

Systém 
Ø Hraje se pavouk na dva vítězné sety do 21, rozhodující do 15 o dva 
Ø Při první prohře sestup do opravného pavouka, jehož vítěz si zahraje o druhé místo s poraženým z finále.  
Ø Začátek hlavního pavouka v 9.00 hod. Předpokládané skončení horního pavouk a s opravu až po 15.00 

hod, případně později při dohrávání spodního pavouka. 
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Turnaj mixů (akce sobota + neděle) 
11.5. – 12.5.2019 

 
Herní systém:  max 40 týmů 
 
Startovné:   400,-kč/dvojice 
 
Přihlášky:  nejpozději do 22.4.2019 do 20.00 hod na radek.motys @madeta.cz,  

v e-mailu musí být uveden název týmu, jména a příjmení obou hráčů, jejich e-
maily a telefonní čísla a úroveň hráčů. 

 
Upozorňujeme na omezený počet přihlášených. Prvních 40 dvojic oslovíme a potvrdíme jim 
účast  e-mailem, v němž obdrží platební údaje – číslo účtu, variabilní symbol. Startovné činí Kč 200,– na 
hlavu a můžete ho posílat každý za sebe nebo společně za celý pár (400Kč). Startovné je po té nutné 
zaplatit do 25.4.2019. Kontaktní údaje budou použity výhradně pro vnitřní potřebu KVJS a nebudou 
poskytovány třetím osobám. 

 
Herní řád:  
40 družstev na 4 hřištích (8 skupin po 5) 
Sobota 

Ø 17 kol 
Ø Registrace družstev A, B, C a D:                                                                8.00 hod. 
Ø Začátek prvního kola pro družstva A, B, C a D (družstva A a B)           8.30 hod. 
Ø Registrace družstev E, F, G a H                                                                  10.00 hod. 
Ø Začátek prvního kola pro družstva E, F, G a H (družstva E a F)            11.10 hod. 

 
Systém 

Ø Hraje se na dva hrané sety do 15 o dva, při stavu 16:16 vyhrává ten, který získá 17. bod  
Ø Body: 0:2 = 1 bod, 2:0 = 4 body, 1:1 + vítězství na body = 3 body, 1:1 + prohra na body = 2 body, 1:1 + 

shoda i na body = 2,5 body; 
Ø Pořadí ve skupině se určí na základě počtu získaných bodů. Při rovnosti bodů nastupuje poměr míčů. 
Ø Předpokládány konec 19.00 hod 

 
Neděle 

Ø Začátek                                                                                                           8.30 / 9.00 hod. 
Ø Dohrát skupiny – 3 kola (nejpozději snad do 11.00 hod) 
Ø Odehrát pavouka bez opravy – i tady bych hrál podle stejných pravidel jako ve skupinách tj. do 15, max. 17 

 
Systém 
Hraje se pavouk na dva vítězné sety do 15/17., rozhodující do 15 o dva (na zápas počítám hodinu) 
První ve skupině jsou nasazení do druhého kola 
První kolo: Druhý a třetí ve skupině si zahrají o druhé kolo – 2 kola do (13.00 hod) 
Druhé kolo: Vítězové z prvního kola si zahrají s vítězi z prvního kola – 2 kola do (15.00 hod) 
Třetí kolo: Vítězové z druhého kola – 1 kolo do (16.00 hod) 
Semifinále: 1 kolo do (17.00 hod) 
Finále / malé finále: 1 kolo do (18.00 hod) 
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Hraje se podle platných pravidel beachvolejbalu s míči GALA 
 
 
BONUSY VÍKENDU:   

Ø možnost přespání v areálu – hostel 300kč/os. (pokoje po 5, 6 a 8 lůžkách) – nutná včasná 
rezervace, stan 100kč/os. 

Ø možnost využití atrakcí v areálu za zvýhodněnou cenu (minigolf, workoutový park, víceúčelové 
hřiště, ochlazovací zóna, půjčovna paddleboardů, elektronický longboard , mořský kajak aj.) 

Ø možnost celodenního občerstvení v areálu 
Ø možnost večerního posezení u ohně  
Ø sociální zázemí, sprchový kout a sprcha 


