24 HOURS VOLLEYBALL BATTLE 2018.
24 HOURS VOLLEYBALL BATTLE 2018 je organizovaný OZ Volejbal Košická
s podporou AVL SK a Bratislavského samosprávneho kraja,
ako piaty ročník 24 hodín volejbalových súbojov družstiev v kategóriách muži, ženy a mixy.
Po úspešných uplynulých ročníkoch, keď bol vytvorený
Slovenský rekord v maximálnom počte hráčov hrajúcich volejbal na jednej palubovke za 24 hodín
pokračujeme a pozývame vás spoločne vytvoriť ďalší.
NEJDE O TO KTO VYHRÁ, IDE O TO BYŤ PRI TOM A ZAHRAŤ SI.
Termín konania 24 HOURS VOLLEYBALL BATTLE 2018:
Začiatok piatok 5. október 2018 20.00 hod.- koniec sobota 6. október 2018 20.00 hod
Miesto konania 24 HOURS VOLLEYBALL BATTLE 2018:
Telocvičňa GY Metodova 2 Bratislava
24 HOURS VOLLEYBALL BATTLE 2018 je organizovaný pre hráčov volejbalu všetkých vekových
a výkonnostných kategórií, za účelom ich športového vyžitia, pričom sa ho zúčastňujú družstvá v zložení :
6 mužov, alebo 6 žien, alebo 4 muži + 2 ženy. Vo všetkých prípadoch je možné použiť ľubovolný počet
náhradníkov v zmysle nižšie uvedených pokynov.
Prihlasovanie družstiev a herný systém
Na 24 HOURS VOLLEYBALL BATTLE 2018 sa prihlasujú družstvá v kategóriách: muži, ženy a mixy.
Prihlasovací formulár nájdete v prílohe od septembra 2018.
Účastníci sa prihlasujú u organizátora akcie (vyplnený prihlasovací formulár zaslať na
volejbalkosicka@gmail.com) v termíne do 18. septembra 2018.
Družstvá budú následne organizátorom rozdelené do skupín podľa kategórií a výkonnosti. Organizátor rozdelí
družstvá na čiernych a bielych a spracuje časový harmonogram tak, že každé z prihlásených družstiev sa
stretne vo vzájomných súbojoch so súpermi z príslušnej kategórie. Každé z družstiev odohrá minimálne
hodinu (predpoklad sú dve, tri a viac podľa záujmu) čistého času (s 1min. prestávkami na výmenu strán po 30
min. hry). Nehrá sa na sety, ale na stav nahraný v jednotlivých battloch po hodine hry a celkové skóre (biely
proti čiernym) za 24 hodín.
Kapacita 24 HOURS VOLLEYBALL BATTLE 2018 je 48 družstiev (2 ihriská / 4 družstvá za hodinu) počet
hráčov je neobmedzený.
Jednotlivec môže štartovať vo viacerých družstvách v priebehu akcie. Organizátor pri losovaní neprihliada na
túto skutočnosť.
Štartovné za jedno družstvo (6 členov) je 36 eur. V prípade že máte záujem štartovať s väčším počtom členov
družstva, dopláca sa za každého ďalšieho člena 6 eur.
Nakoľko sme tento rok bez dotácie v prípade záujmu o tričko akcie doplatok 1ks/6 eur.
Družstvo platí štartovné samozrejme len 1x aj v prípade, že bude štartovať vo viacerých battloch.
Štartovné je nutné uhradiť po prihlásení a nasledovnej výzve organizátora na č.ú. v SLSP
SK9609000000005053868025 do polnoci 20. septembra 2018
Po prijatí úhrady na účet organizátora bude vaša účasť definitívne potvrdená a po 20. septembri 2018
stanovené časy štartov vášho družstva na akcii.
Organizátor garantuje každému zúčastnenému družstvu (v cene štartovného):
Minimálne 2 hodiny hry – v závislosti od celkového počtu prihlásených družstiev – predpoklad je viac ako
dvojnásobok garantovaného času.
Pitný režim - 1x nápoj pre každého člena družstva.
Tričko akcie - 1x tričko – v prípade záujmu + 6 eur
Na všetky súboje sa budeme snažiť zabezpečiť rozhodcov. Keď dohodíte niekoho ochotného pískať,
budeme radi .
Od 16.9. do 19.9. budete mať v prípade záujmu, prostredníctvom organizátora akcie, možnosť vyzvať
niektoré z prihlásených družstiev rovnakej, alebo vyššej výkonnostnej kategórie na battle. Ak vyzvané
družstvo výzvu prijme, organizátor následne v rámci možností akcie zabezpečí váš vzájomný battle.

Pri prihlásení je nutné uviesť:
- počet hráčov štartujúcich (vrátane náhradníkov) za jedno družstvo,
- veľkosti tričiek ak ste si objednali (pánsky strih) jednotlivých hráčov (aby sme vám vedeli zabezpečiť
dostatočný počet tričiek vo vhodných veľkostiach),
- výkonnostnú a vekovú kategóriu družstva, (aby sme vás pri losovaní vedeli zaradiť do súboja so súpermi
s porovnateľnou výkonnosťou),
- mail a mobil na zodpovednú kontaktnú osobu (aby sme mohli riešiť podrobnosti a prípadné nejasnosti),
- značku časového rozvrhu pre dennú, či nočnú hodinu ktorú pre svoju účasť preferujete (organizátor sa
bude snažiť vyhovieť vášmu návrhu, ale vyhradzuje si právo konečného zaradenia jednotlivých družstiev
do časového úseku dňa),
- záujem odohrať viac ako avizovanú hodinu (uvedené bude aktuálne v prípade, že sa nenaplní kapacita
akcie, cena štartovného pre družstvo sa nemení) niektoré družstvá si pred rokom zahrali aj 7 hodín
- záujem resp. nezáujem o benefity
Družstvá sa môžu prihlasovať v kategóriách:
muži – minimálne 6 mužov + náhradníci
ženy – minimálne 6 žien + náhradníčky
mixy – 4 muži 2 ženy (vždy dve ženy na ihrisku) + náhradníci, náhradníčky
Výkonnostné kategórie (posudzuje sa podľa najvyššej možnej úrovne hráčov v družstve - základnej šestky
a prípadnej účasti hráčov v uvedených súťažiach v rokoch 2017 -2018):
A – hráči/čky extraligy,
B – hráči/čky 1 ligy,
C – hráči/čky 2 ligy,
D – amatérsky/ke hráči/čky (tzn. nehrajú aktívne v žiadnej z uvedených súťaží)
Vekové kategórie
(posudzuje sa podľa veku väčšiny hráčov
v družstve – základnej šestky):
1 - Žiaci/žiačky,
2 - Kadeti/kadetky,
3 - Juniori/juniorky,
4 - hráči do 35 rokov,
5 - hráči od 35 do 55 rokov,
6 - hráči od 55 rokov

Značky časového rozvrhu
A – preferovaný čas, B – môže byť,
C – v žiadnom prípade.
1 – 20.00 – 23.00
2 – 23.00 – 02.00
3 – 02.00 – 05.00
4 – 05.00 – 08.00
5 – 08.00 – 11.00
6 – 11.00 – 14.00
7 – 14.00 – 17.00
8 – 17.00 – 20.00

5. október
5.-6. október
6. október
6. október
6. október
6. október
6. október
6. október

Účastníci štartujúci v nočných hodinách, budú mať okrem zábavy , zabezpečený aj priestor na odpočinok
(karimatku, spacák, alebo prikrývku so sebou).
Sprievodné akcie
Určite nejaké zaujímavé budú
Máte vo vašej súťaži stáleho rivala s ktorým si to chcete „rozdať“? Chcete konečne zistiť kto je lepší?
Vy si spravte čas, my vám dáme priestor.
www.volejbalkosicka.sk

www.region-bsk.sk

www.avl.sk

Prihlasovací formulár je k dispozícii na stránkach volejbalkosicka

VZOR VYPLNENIA PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRU
Kategória
vyplňte
príslušnú
bunku

Názov
dopíšte
názov
družstva

Výkonnostná kategória
vyplňte
príslušnú
bunku

Veková kategória
vyplňte
príslušnú
bunku

Počet hráčov
dopíšte
počet
hráčov

farebne
muži
ženy
mix

Staré páky

farebne

farebne

A
B
C
D

1
2
3
4
5
6

8

Veľkosti tričiek Značka časového rozvrhu Benefity Hrať viac Kontakt
dopíšte
dopíšte
vyplňte
ak ÁNO dopíšte
počty
A, B, C
príslušnú dopíšte
meno
k jednotlivým
k jednotlivým
bunku
koľko
mail
veľkostiam
(všetkým) bunkám
farebne
hodín
a mobil

1

1
2

B
B

L

2

3

B

XL

3

4

C

XXL

2

5

C

6
7

A
A

8

A

S
M

XXXL

A
B

ÁNO
6 hodín

Jožko
Mrkvička
090atď
gmail

