TJ Librantice Vás zve na

1. ročník turnajů v míčovém sedmiboji
MÍČOVÝ SEDMIBOJ DVOJIC MUŽŮ – 18. května 2019
MÍČOVÝ SEDMIBOJ SMÍŠENÝCH DVOJIC – 19. května 2019
Turnaj je určen pro max.16 dvojic, člen dvojice je během turnaje nezastupitelný.
Startovné: 400,- Kč (v ceně steak a pivo) za dvojici, platí se na místě při prezentaci
Ceny:

první tři dvojice obdrží věcné ceny

Časový program turnaje:

7,30 hod.
prezentace a losování
8,00 hod.
zahájení
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizační podmínky a pravidla míčových sedmibojů:
-

hraje se vyřazovacím způsobem v každé disciplíně až do finále
je nutné mít obuv na antuku i do sálu
bodování jednotlivých disciplín : 1. místo - 9 bodů, 2.místo - 7 bodů, 3.místo - 5 bodů,
4. místo - 4 body, 5.-8. místo - 3 body, 9-16. místo - 1 bod

Nohejbal - hrají se dva sety do 10 bodů. Za stavu 1:1 na sety rozhoduje rozdíl bodů z obou setů, při
rovnosti bodů vítězí ten, kdo vyhrál druhý set.
Volejbal - hraje se na dva sety do 15 bodů beze ztrát s rozdílem dvou bodů, za stavu 16:16 v setu
vítězí ten, kdo získá 17. bod. Za stavu 1:1 na sety rozhoduje rozdíl bodů z obou setů, při rovnosti bodů
vítězí ten, kdo vyhrál druhý set.
Stolní tenis - hraje se na dva vítězné sety čtyřhry do 11 bodů.
Házená - hází se sedmimetrové hody. Každý hráč má jeden zkušební hod, poté každý hází 4
sedmičky, z toho po dvou na každého ze soupeřící dvojice. Při rovnosti si dvojice vybere, kdo bude
házet (až do konce) a kdo chytat. Hází se po jednom hodu až do rozhodnutí.
Basketbal - hází se trestné hody na koš (šestky). Každý hráč má možnost jednoho zkušebního hodu.
V případě proměněného zkušebního hodu se tento bod nezapočítává. Poté hází 5 soutěžních hodů v
tomto pořadí hráčů - A1, B1, B2, A2. Při rovnosti nastřílených košů hází všichni čtyři ve stejném
pořadí po 1 soutěžním hodu (bez zkušebního) až do rozhodnutí.
Kopaná - kopou se pokutové kopy. Každý hráč má jeden zkušební, poté každý kope 4 penalty, z toho
po dvou na každého ze soupeřící dvojice. Při rovnosti si dvojice vybere, kdo bude kopat (až do konce)
a kdo chytat. Kope se po jedné penaltě až do rozhodnutí.
Tenis - hraje se jeden set čtyřhry podle pravidel tenisu, bez shod a výhod za stavu 6:6 následuje tiebreak.
Přihlášky zasílejte emailem na adresu pořadatele soutěže:
email: tjlibrantice@seznam.cz ( tel. 775627680 )

UZÁVĚRKA PŘÍHLÁŠEK je 12. května 2019

