
Celoroční Střešovická tour 2011-12 v 
beachvolejbale 

Celoroční série open beachvolejbalových turnajů v působišti klubu Prague Beach Team 
v praţských Střešovicích je určena pro muţské, ţenské a smíšené dvojice.  

Celoroční Střešovická tour 2011-12 se hraje o celkové PRIZE MONEY 30000,- Kč, které 
bude rozděleno na závěr soutěţe dle ţebříčků MUŢI, ŢENY, MIXY. Jednotlivé turnaje se hrají o 
další věcné ceny partnerů. 

  
 

 

 
 

PROMOTÉR 

SÉRIE 

Prague Beach Team, o. s. 

http://www.praguebeachteam.cz/ 

TERMÍNY 

PRVOTNÍ 

KVALIFIKACE: 

 

 

15.10. so kvalifikace Střešovická tour  A:  muzi, zeny (12,12) 

16.10. ne kvalifikace Střešovická tour  A:  muzi,zeny (12,12) 
 

TERMÍNY: 

 

4.11. pá Střešovická tour  kvalifikace  - muţi, ţeny  

5.11. so Střešovická tour  B - muţi, ţeny (12,12) 

6.11. ne Střešovická tour  A - muţi, ţeny (12,12) 

25.11. pá Střešovická tour  kvalifikace  - muţi, ţeny  

26.11. so Střešovická tour  B - muţi, ţeny (12,12) 

27.11. ne Střešovická tour  A - muţi, ţeny (12,12) 

6.1. pá Střešovická tour  kvalifikace  - muţi, ţeny  

7.1. so Střešovická tour  B - muţi, ţeny (12,12) 

8.1. ne Střešovická tour  A - muţi, ţeny (12,12) 

3.2. pá Střešovická tour  kvalifikace  - muţi, ţeny  

4.2. so Střešovická tour  B - muţi, ţeny (12,12) 

5.2. ne Střešovická tour  A - muţi, ţeny (12,12) 

2.3. pá Střešovická tour  kvalifikace  - muţi, ţeny  

3.3. so Střešovická tour  B - muţi, ţeny (12,12) 

4.3. ne Střešovická tour  A - muţi, ţeny (12,12) 

30.3. pá Střešovická tour  kvalifikace  - muţi, ţeny  

31.3. so Střešovická tour  B - muţi, ţeny (12,12) 

1.4. ne Střešovická tour  A - muţi, ţeny (12,12) 

18.5. pá Střešovická tour  kvalifikace  - muţi, ţeny  

19.5. so Střešovická tour  B - muţi, ţeny (12,12) 

20.5. ne Střešovická tour  A - muţi, ţeny (12,12) 

http://www.praguebeachteam.cz/


1.6. pá Střešovická tour  kvalifikace  - muţi, ţeny  

2.6. so Střešovická tour  B - muţi, ţeny (12,12) 

3.6. ne Střešovická tour  A - muţi, ţeny (12,12) 

15.6. pá Střešovická tour  kvalifikace  - muţi, ţeny  

16.6. so Střešovická tour  B - muţi, ţeny (12,12) 

17.6. ne Střešovická tour  A - muţi, ţeny (12,12) 

27.7. pá Střešovická tour  kvalifikace  - muţi, ţeny  

28.7. so Střešovická tour  B - muţi, ţeny (12,12) 

29.7. ne Střešovická tour  A - muţi, ţeny (12,12) 

24.8. pá Střešovická tour  kvalifikace  - muţi, ţeny  

 25.8. so Střešovická tour  B - muţi, ţeny (12,12) 

 26.8. ne Střešovická tour  A - muţi, ţeny (12,12) 
 

TERMÍNY MIXY 

 

30.10.  ne Střešovická tour  - MIXY (24) 

13.11.  ne Střešovická tour  - MIXY (24) 

4.12. Ne Střešovická tour  - MIXY (24) 

11.12. Ne Střešovická tour  - MIXY (24) 

15.1. ne Střešovická tour  - MIXY (24) 

22.1. Ne Střešovická tour  - MIXY (24) 

12.2. ne Střešovická tour  - MIXY (24) 

11.3. Ne Střešovická tour  - MIXY (24) 

18.3. Ne Střešovická tour  - MIXY (24) 

8.4. ne Střešovická tour  - MIXY (24) 

15.4. Ne Střešovická tour  - MIXY (24) 

13.5. Ne Střešovická tour  - MIXY (24) 

10.6. ne Střešovická tour  - MIXY (24 

15.7. Ne Střešovická tour  - MIXY (24) 

5.8. ne Střešovická tour  - MIXY (24) 

12.8. Ne Střešovická tour  - MIXY (24) 
 

MÍSTO KONÁNÍ  

 

Areál Tatran Střešovice 

Sibeliova 368/51  

Praha 6 – Střešovice 

KAPACITA 

TURNAJŮ 

kategorie muţi, ţeny – max. 12 dvojic 

kategorie mixy – max. 24 dvojic 

HERNÍ SYSTÉM Turnaje mužů a žen 

Víkendové kolo bude rozděleno na 2 turnaje (série A, série B) po 12 
párech. Pokud bude přihlášeno na toto kolo více neţ 24 dvojic, odehraje 
se před turnajem kvalifikace o 4 postupová místa do turnaje série B, 
systém a čas kvalifikace bude stanoven na základě přihlášených dvojic na 
jednotlivý turnaj. 

V kaţdém kole sestupují ze série A vţdy 4 dvojice na 9-12. míště, naopak 
4 nejlepší dvojice série B postupují. 

Systém pro 8 dvojic: 
Hraje se ve dvou skupinách po čtyřech, první dvě dvojice postupují do 
semifinále, třetí a čtvrté dvojice ze skupin hrají v pavouku o 5. místo. 

Systém pro 12 dvojic: 
Hraje se ve čtyřech skupinách po třech, první ze skupiny postupuje rovnou 
do prvního kola pavouka a druhá a třetí dvojice hraje předkolo pavouka. 



Poraţení z předkola a z prvního kola hrají dohrávku. 

Pokud nebude naplněn počet dvojic, můţe se systém turnaje změnit. 
Kaţdý tým však v turnaji odehraje minimálně 3 zápasy.  

Ve skupinách se hraje na 2 hrané sety do 21 bodů. Ve vyřazovací části se 
hraje na dva vítězné sety do 21 bodů a případný tiebreak do 15 bodů. 

Rozhodčí se pokusí zajistit pořadatel. V případě ţe rozhodčí nebude k 
dispozici, píská prohraný pár z předchozího zápasu  

Mezi zápasy je doba na rozehrání na kurtu 7 minut. 

Pokud si nějaký pár ţádá změnu v pořadí zápasů, musí o tom informovat 
pořadatele, jinak je zápas kontumován. 

Turnaje mixů 

Systém pro 24 dvojic: 
Hraje se v osmi skupinách po třech, první ze skupiny postupuje do 
hlavního pavouka, druhý a třetí hrají předkolo hlavního pavouka. Poraţení 
z předkola a z prvního kola hrají dohrávky o bliţší umístění. 

 

Pokud nebude naplněn počet dvojic, můţe se systém turnaje změnit. 
Kaţdý tým však v turnaji odehraje minimálně 3 zápasy.  

Ve skupinách se hraje na 2 hrané sety do 21 bodů. Ve vyřazovací části se 
hraje na dva vítězné sety do 21 bodů a případný tiebreak do 15 bodů. 

Rozhodčí se pokusí zajistit pořadatel. V případě ţe rozhodčí nebude k 
dispozici, píská prohraný pár z předchozího zápasu  

Mezi zápasy je doba na rozehrání na kurtu 7 minut. 

Pokud si nějaký pár ţádá změnu v pořadí zápasů, musí o tom informovat 
pořadatele, jinak je zápas kontumován. 

PRIZE MONEY umístění 
/ 

kategorie 

muži ženy mixy 

1. 4000 Kč 4000 Kč 4000 Kč 

2. 3000 Kč 3000 Kč 3000 Kč 

3. 2000 Kč 2000 Kč 2000 Kč 

4. 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč 
 

NASAZENÍ DO 

TURNAJŮ 

Jsou vedeny ţebříčky MUŢI, ŢENY, MIXY z celoroční Střešovické tour 
2011-12. Ţebříčky jsou k dispozici on-line na stránkách: 
www.praguebeachteam.cz 

Nasazení dvojic do herního systému turnaje je tvořeno s ohledem na 
umístění v předchozím kole a výše zmíněný ţebříček. 

Pořadatel má moţnost do kaţdého turnaje nasadit 2 dvojice na divokou 
kartu. 

Pokud se někdo zúčastní obou turnajů jednoho kola (např. s jiným 

http://www.praguebeachteam.cz/


spoluhráčem), započítávají se mu body pouze z jednoho turnaje. 

ZAČÁTEK 

TURNAJŮ 

Prezence je do 8:40. Pozdní prezence (po 8:40) znamená 

 celodenní pískání zápasů kdykoliv během turnaje, vţdy na ţádost 
pořadatele, 

 zvýšení startovného o administrativní poplatek 50,- Kč na osobu. 

První zápasy začínají v 9:00. Týmu, který nebude připraven na kurtu k 
zahájení zápasu, bude zápas skrečován. 

PŘIHLÁŠKY Přihlášky probíhají on-line na stránkách http://www.praguebeachteam.cz/  

Případné omluvy do pátku před turnajem do 12:00 - pouze telefonicky 
Jardovi Pešťákovi na čísle 736 611 906. 

Pokud se některý pár neomluví vůbec a na turnaj nepřijde, bude povinen 
zaplatit startovné zpětně na příštím turnaji, na kterém mu bude umoţněn 
start jen v případě nenaplnění kapacity turnaje. 

HOMOLOGACE Turnaje celoroční Střešovické tour 2011-12 jsou zcela homologovány ABV 
ČVS pro start hráčů registrovaných pod ČVS.  

STARTOVNÍ 

LISTINA 

Startovní listina je on-line na stránkách http://www.praguebeachteam.cz/  

STARTOVNÉ 200,- Kč na osobu pro členy klubu Prague beach team  
250,- Kč na osobu pro nečleny 

Kvalifikace:  

100,- Kč na osobu pro členy klubu Prague beach team  
150,- Kč na osobu pro nečleny 

Postupující do hlavního turnaje doplatí zbylou část startovného (100,- Kč)  

HRACÍ MÍČE Gala Smash Plus BP 

INFORMACE http://www.praguebeachteam.cz/ 

PARTNEŘI SÉRIE 

   

                  

 

                   

http://www.praguebeachteam.cz/


 

       

              

BODY DO 

ŢEBŘÍČKU 

umístění / kategorie muži, ženy Mixy 

1. 40 40 

2. 36 36 

3. 32 32 

4. 28 28 

5. 24 24 

6. 20 23 

7. 16 22 

8. 12 21 

9. 10 20 

10. 8 18 

11. 6 16 

12. 4 15 

13. 16 14 

14. 14 13 

15. 12 12 

16. 10 11 

17. 8 10 

18. 7 8 

19. 6 7 

20. 5 6 

21. 4 5 

22. 3 4 

23. 2 3 

24. 1 2 

 


