PROPOZICE
39. BOTAS MČR dvojic a trojic dorostu

Místo konání:

areál Městského stadionu, antukové kurty - ulice Ke stadionu
v případě nepřízně počasí:
Sportovní centrum Semily - 3. května 327
ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech - Jizerská 564
Sportovní hala v Železném Brodě - Masarykova 500

Termín konání: 5. - 6. července 2013
Časový program:
Pátek:
08:00 - 08:30
09:00

09:30
09:30 - 13:00
13:00 - 13:45
14:00 - 17:30
18:00

- prezentace
- slavnostní zahájení
- nástup sportovců
- uvítání účastníků
- hymna ČR
- kulturní vystoupení
- zahájení soutěží
- zápasy ve skupinách
- oběd
- vyřazovací a finálové boje
- vyhlášení výsledků

Sobota:
08:00 - 08:30
08:45
08:45 - 12:30
12:30 - 13:15
13:30 - 15:30
16:00

- prezentace
- zahájení soutěží
- zápasy ve skupinách
- oběd
- vyřazovací a finálové boje
- vyhlášení výsledků

Přihlášky:

dle termínového kalendáře do 21. 6. 2013 na sekretariát ČNS

Řídící orgán:

STK ČNS

Soupisky a registrační průkazy: Při prezentaci budou akceptovány pouze elektronické
soupisky družstev, hráči musí předložit doklad totožnosti.
Rozhodčí:

Deleguje Komise rozhodčích ČNS.

Hrací systém:

Dle rozpisu jednorázových soutěží pro rok 2013, v soutěži dvojic startuje
dle stanoveného klíče 20 dvojic, v soutěži trojic startuje 16 trojic. Hraje se
ve 4 základních skupinách na 2 vítězné sety, do čtvrtfinále postupují 2
nejlepší ceky z každé skupiny. Dle počasí je možné systém podle potřeby
upravit. Nasazení provede řídící orgán soutěže. Hraje se dle pravidel ČNS
roku 2013.

Ceny:

Družstva na prvních 3 místech v obou disciplínách poháry, medaile a
věcné ceny.

Ubytování:

Pro účastníky MČR zajistí na základě závazné emailové objednávky
pořadatel. Nutné nahlásit do 26. 6. 2013.

Kontakt:
Michal Holata:
e-mail: michal@elitebohemia.cz
tel.: 606 558 284

Radim Holata:
e-mail: radim.holata@cez.cz
tel.: 728 466 327

Stravování:

Pro účastníky bude 5. 7. a 6. 7. zajištěn oběd (cena 75 Kč) a na oba dny je
možné objednat snídani (cena 40 Kč). Účastníci budou detailněji
informováni při svém příjezdu.

Ostatní:

Dle dohody je možné pro jednotlivé týmy zajistit zahrání jejich hymny
během zápasů.

Ředitel turnaje: Michal Holata

