Volejbalový turnaj o Bad
Brambacherský pohár 2011
Nejen vědou a technickou živ je debrujár...jasně to dokazují skvělé výsledky
debrujárských týmů, které se účastnily minulých ročníků volejbalového turnaje v
Německu u našich partnerů AWO Vogtland. Propozice a další informace můžete
sledovat v tomto článku a Akcích debrujárů na rok 2011 v levém sloupci na hlavní
stránce.
Soutěž
Žákovský volejbalový turnaj o Bad Brambacherský – Pohár 2011

Propozice si můžete otevřít a stáhnout TADY v PDF (111 kB)
Informace a návratku si můžete otevřít a stáhnout TADY v PDF (153 kB)

Akce: Žákovský volejbalový turnaj mužstev při základní škole nebo víceletém gymnáziu
Pořadatel: AWO-Schullandheime im Vogtland
Termín: 8. – 10. dubna 2011
Místo konání: Sportovní hala Netzschkau

Typ mužstev:
smíšená mužstva, minimálně 8 žáků/2 vedoucí – minimálně 3 chlapci popř. dívky v
mužstvu (3 chlapci/3 dívky v poli)
(Hráči musí být žáky soutěžící školy ve školním roce 2010/11)
Účastníci víceletých gymnázií musí navštěvovat max. kvartu
Účastníci: cca. 10 mužstev

Systém hry:
- 2 základní skupiny po cca. 5 mužstvech
- křížové zápasy
- hry o umístění
Délka hry: „Best of Three“ (na dvě vítězné sady)
Rozhodčí: Jako rozhodčí budou nasazeni trenéři či vedoucí mužstev, která se dané hry
nezúčastní.
Upřesnění pravidel: Pravidla budou upřesněna za přítomnosti všech vedoucích před
zahájením turnaje.

Ceny:
- vítězné mužstvo obdrží putovní Bad Brambacherský pohár, který může příští rok za
bezplatné účasti obhajovat
- první tři mužstva obdrží poháry
- vítězové a všichni účastníci obdrží věcné ceny

Informace k volejbalovému turnaji o Bad Brambacherský pohár
Startovné:
Speciální cena 35,00 € pro mužstvo (8 hráčů/2 vedoucí)
Ve startovném jsou zahrnuty veškeré služby týkající se pobytu (nocleh, povlečení, strava,
výlet, účast na turnaji). Náklady na další osoby až do počtu dvanácti hráčů a tří
vedoucích činí 3,50 Euro za osobu.
Poznámka: V případě zájmu je možné prodloužení pobytu od čtvrtka (7.4.11) do
pondělka ráno (11.4.10) – bez dalších příplatků!!!
Tři turnajové dny jsou naplánovány takto:
Pátek, 8. dubna 2011
- příjezd do ca. 16.00 do Netzschkau

- 16.15 – 18.30 zápasy ve skupině
- 19.00 grilovací večer v Limbachu popř. Netzschkau, poté společný večer u táboráku v
Netzschkau popř. Limbachu
Sobota, 9. dubna 2011
- 8.00 snídaně
- 9.00 – ca. 15.00 zápasy ve skupině
- mezitím od ca. 12.00 oběd v Netzschkau
- odpoledne je naplánován Bowling v Netzschkau či Plauenu, koupání, horolezecká stěna
v Limbachu, nebo návštěva šplhacího lesa u přehrady Pöhl
- od ca.19.00 večeře v Limbachu popř. Netzschkau
Neděle, 10. dubna 2011
- 8.00 snídaně
- 9.00 křížové zápasy a zápasy o umístění
- ca. 13.00 slavnostní vyhlášení vítězů
- poté oběd a odjezd

Ubytování v ubytovně SLH „ Schönsicht“ v Netzschkau popř. SLH „Schäferstein“ v
Limbachu je přiděleno na základě počtu přihlášených mužstev a případného vlastního
dopravního prostředku. Případná přání budou zohledněna, pokud to bude z
organizátorského hlediska možné. Rozhodnutí se uskuteční na počátku dubna 2011, až
budou k dispozici všechny přihlášky. Nutné transfery mezi jednotlivými ubytovnami a
sport. halou budou zajištěny organizátorem akce.

Přihláška na volejbalový turnaj o Bad Brambacherský pohár 2011

Škola, adresa: ..............................................................................................................

..............................................................................................................

Tel. číslo: .................................. zodpovědná osoba
............................................

Fax: ..................................

E-Mail: ............................................

Předpokládaní účastníci: počet žáků: celkem: ___, z toho ___ chlapců

a ___děvčat

Počet vedoucích: celkem: ___, z toho ___ mužů a ___ žen

Včetně noclehu v ubytovnách:

ano od ..............

do .................

Poznámky/přání ubytování: .......................................................................

.......................................
Razítko/podpis

