Usporiadateľ:
Patrón turnaja:
Miesto turnaja:
Termín:
Typ turnaja:
Prihlášky:
Štartovné:
Prezentácia:

Nohejbalový klub Dobrá Niva
Obecný úrad Dobrá Niva
telocvičňa ZŠ Dobrá Niva (48°28'14.6689" N,19°6' 2.7719" E)
sobota – 2. marec 2019 o 9.00 hod.
na pozvanie organizátorov
záväznou prihláškou je nahlásenie sa u organizátorov
10,00€ + 4,00€ vstup. cena „obecná zabíjačka“ / člen družstva
od 8,30 do 8,55 hod. – vedúci družstev

Poradie zápasov na turnaji
2.3.2019
Por.
číslo

1.

3.

Rozhodcovia:
Ocenenia:
Stravovanie:
Doporučujeme:
Systém turnaja:

Riaditeľ turnaja:
Organizačný
výbor turnaja:

Hrá sa v súlade s platnými pravidlami nohejbalu s výnimkami:
- tri dopady do hracieho poľa, v skupinách dva hrané sety
- organizátor si vyhradzuje právo určenia hracieho systému
s tým, že každý účastník hrá minimálne 4 zápasy
- dotyk lavičky resp. steny sa neposudzuje ako chybná činnosť
- hráči z družstva ktoré prehralo predchádzajúci zápas
- symbolické vecné ceny pre prvé tri družstvá
- diplomy pre družstvá a individuálne ocenených hráčov
Počas turnaja zabezpečí usporiadateľ („na obecnej zabíjačke“)
+ malé občerstvenie (káva, čaj - pitný režim v telocvični)
Účastníci štartujú na vlastné poistenie (dop. kartu poistenca):
- jednotné oblečenie družstiev (tričká)
Určí OV podľa prihlásených:
8 = 2 skupiny A,B/4/ každý s každým do 11b /11b je posledný
o postup do OF a vyššie:
prví 4 zo skupín postupujú priamo do ŠF,
štvrťfinále
semifinále
o 3. miesto (pSF), finále (vSF)
- nasadené prvé 2 družstvá ZNL(*1.kôš) + 2 družstvá podľa
ostatných výsledkov u nás (*2.kôš)
- organizátor si vyhrazuje právo na zmeny hracieho systému *
*len organizačný výbor !!!
s tým, že každý účastník odohrá minimálne 4 zápasy
Mgr. Ján Slosiarik  0907 257 883 jan.slosiarik@post.sk
Ján Kristeľ  0902 335 510 kristeljan62@gmail.com
Ing. Miloš Kováč  0905 918 004 kovacmilos123@gmail.com
Ján Dusko  0944 006488 dusko.jan@gmail.com
V rámci turnaja uvítame akékoľvek sponzorské príspevky,
takže čo vám bráni zúčastniť sa resp. prispieť na dobrú vec?
Tešíme sa na vašu účasť
organizačný výbor

Nohejbalový klub Dobrá Niva,Školská 3, 962 61 Dobrá Niva
číslo účtu – SK7709000000000402209990, IČO- 37950754, DIČ- 2021990597

Kód
skupiny

otvorenie turnaja

900

2.

Pravidlá:

Čas
(cca)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

20

9
940
1000
1020
1040
1100
1120
1140
1200
1220
1240
1300
1320
1345
1410
1435
1500
1525
1550
1615

A1-p.č. v skup., 8.pčz
1.B-umiest. v sk. p-prehra,v-výhra,
Body napr .(11::10)
Sety napr. (2 : 1)
družstvá

A4 : A1
B4 : B1
A3 : A2
B3 : B2
A2 : A4
B2 : B1
B3 : B4
B1 : B3
B2 : B4
A1 : A3
A2 : A1
A3 : A4

vyhodnotenie XXIII,ZNL
* Chrenovec - Patrioti
Sokol - Sliač
Ružomberok - Martin
Č.Hrádok - Revúca
Martin - Chrenovec
Revúca - Sliač
Č.Hrádok - Sokol
Sliač - Č.Hrádok
Revúca - Sokol
Patrioti - Ružomberok
Martin - Patrioti
Ružomberok-Chrenovec

1.A:4.B
2.B:3.A
1.B:4.A
2.A:3.B
v13.:v14.
v15.:v16.
p17.:p18.
v17.:v18.

vyhodnotenie turnaja

!! Družstvo uvedené ako prvé v zápise * začína zápas
podaním na strane od obce - bez žrebu !!
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