MÍČOVÝ SEDMIBOJ DVOJIC
Pořadatel:
SKOK J. Hradec, AGENTURA OK a další partneři
Termín konání:

SOBOTA 28. ŘÍJNA 2017
Místo konání:

Městská sportovní hala v Jindřichově Hradci
Ředitel soutěže:
Otakar Kinšt - kontakt: SKOK J. Hradec, Jarošovská 743, 377 01 J. Hradec II,
tel./fax 384 361 486 mobil 606 934 098
e-mail: skokjh@quick.cz nebo kinstota@seznam.cz
Soutěžní disciplíny:
NOHEJBAL - dvojice, VOLEJBAL – debl (pozor změna!), "LÍNÝ TENIS" - čtyřhra, STOLNÍ TENIS - čtyřhra,
BASKETBAL - trestné hody, FOTBAL – penalty (pozor změna!), HÁZENÁ - sedmičky.
Systém:
nohejbal - na dva hrané sety do 10 bodů, body se sčítají, při shodě vítězí dvojice, která vyhrála druhý set
volejbal - na dva hrané sety do 15 bodů beze ztrát, body se sčítají, při shodě viz nohejbal
"líný tenis" - jeden set do 6 bodů (dle počtu úč. od stavu 2:2 /3:3/), případně tiebreak - hraje se
umělohmotnými raketami (pevný výplet) s molitanovými míčky na hřišti nohejbalových rozměrů
s tenisovými pravidly i počítáním
basketbal - každý hráč pět trestných hodů, při nerozhodném stavu každý po jednom
házená - každý hráč dva hody ze 7 m na každého hráče soupeře,
při nerozhodném stavu jeden z dvojice chytá a druhý hází
fotbal – každý hráč kope 5 penalt ze středu hřiště do prázdné házenkářské branky (míč musí letět vzduchem,
nesmí se dotknout podlahy před brankovou čarou), při nerozhodném stavu kope každý hráč jednu penaltu
stolní tenis - na dva vítězné sety
V jednotlivých disciplínách bude hráno vylučovacím systémem (losování do pavouka), v každé disciplíně bude
určeno pořadí s tímto bodovým ziskem: 1. místo - 9 bodů, 2. místo - 7 bodů, 3. místo - 5 bodů, 4. místo 4 body, 5. až 8. místo 3 body, postup (vítězně sehraný zápas) na 9. až 16. místo - 2 body.
Konečné pořadí bude výsledkem součtu všech získaných bodů za umístění v jednotlivých disciplínách.
V případě stejného počtu bodů rozhoduje větší počet lepších umístění.
Přihlášky do soutěže:
Soutěže se může zúčastnit maximálně 24 dvojic, které budou zařazovány podle pořadí zaplacení
startovného a zároveň zaslání kompletní přihlášky (s uvedením názvu družstva, jmen obou členů dvojice,
telefonního a e-mailového spojení). Minimální počet dvojic potřebný k pořádání akce je 12.
Poslední termín k přihlášení je středa 25. října.
Přihlášky se zasílají řediteli soutěže Otakaru Kinštovi (viz výše)!
Pořadatel si vyhrazuje právo zařadit do soutěže výjimečně i zájemce v den konání soutěže!

Startovné:
Činí za každou dvojici 600,- Kč.
Startovné se zasílá řediteli soutěže Otakaru Kinštovi /viz výše/,
případně na účet pořádajícího klubu č. 19-0308720207/0100 v.s. 281017
Na uhrazené startovné bude vydáno potvrzení, v případě zájmu formulované jako smlouva o reklamě.
Podmínky účasti:
Startují včas přihlášené dvojice (složení libovolné) se zaplaceným startovným.
Člen dvojice je nezastupitelný.
Účastníci budou mít vlastní pálky na stolní tenis, rakety na "líný tenis" (menší množství je možné zapůjčit)
a čistou obuv do tělocvičny (bez černé podrážky).
Vhodné je jednotné reprezentativní oblečení každé dvojice, propagující řádně název družstva.
Losování:
Bude veřejné při prezenci před vlastním zahájením soutěže (samostatně každá disciplína).
Předpis:
Hraje se podle pravidel jednotlivých druhů sportů, podle soutěžního řádu pro míčový sedmiboj
a podle ustanovení tohoto rozpisu s míči, dodanými pořadatelem.
Rozhodčí:
Hraje se v zásadě bez rozhodčího, pouze při sporech bude rozhodčí nasazen ředitelem soutěže.
Každý účastník je povinen na výzvu ředitele soutěže převzít rozhodování.
Časový program:
7,45 - 8,30 prezence, losování a seznámení s pravidly - Městská sportovní hala v J. Hradci
8,30
zahájení soutěže:
8,30 - 10,00
volejbal
10,00 - 11,30
nohejbal
11,30 - 12,30
házená
12,30 - 13,30
fotbal
13,30 - 15,30
"líný tenis"
15,30 - 16,00
basketbal
16,00 - 17,00
stolní tenis
17,00
vyhodnocení a předání cen
Časový program je předpokládaný - pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby provést v něm změny.
Stravování:
Po celou dobu soutěže bude otevřena restaurace ve sportovní hale.
Ceny:
Nejlepší tři dvojice získávají finanční odměny (vítěz 2 000,- Kč), vítězové jednotlivých disciplín věcné ceny.
Různé:
Všichni startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající složky.
Všichni zodpovídají za svůj zdravotní stav a startují na vlastní nebezpečí.
V J. Hradci dne 7. října 2017
Otakar Kinšt
ředitel soutěže

Přihláška na

MÍČOVÝ SEDMIBOJ DVOJIC,
konaný v Jindřichově Hradci 28. října 2017
Název družstva: ........................................................................
Složení:
1) jméno .................................................................................
bydliště ...................................................................................................................
kontakt:

mobil................................

e-mail ...................................................

2) jméno .................................................................................
bydliště ....................................................................................................................
kontakt:

mobil..............................

e-mail ...................................................

V ......................................... dne ......................... 2017

............................................
podpis

