Termín: 19. - 20. červen 2015
Složení družstev: smíšená tříčlenná družstva, kde alespoň jeden hráč musí být žena (dívka).
Družstvo může mít dva náhradníky (muže a ženu).
Herní systém: Družstva jsou rozlosována do 4 skupin po čtyřech, ve skupině sehrajete zápasy
každý s každým. První dva ze skupiny postupují přímo, třetí a čtvrtý do opravné skupiny. Z ní
si ještě můžete vybojovat postup do pavouka.
Rozlosování do skupin proběhne po slavnostním zahájení v pátek v 15.05 hodin. První
zápas sehrajete v pátek 19. června v 15.15. První zápas sehrají červené a modré družstvo ze
skupiny č. 1, následují stejné barvy skupiny číslo dvě atd. Kvalifikace ve skupinách se sehraje
v pátek (do půlnoci s umělým osvětlením) a v sobotu dopoledne, po jejím skončení začíná
opravná skupina a závěrečný pavouk o první místa. Předpokládaný konec finále je cca. 19.00
v sobotu večer.
Možnosti občerstvení: jako v minulých letech (specialitky na grilu – kýta, plátky vepřové i
kuřecí, bramboráky, sladké pečivo, klasika jako guláš, párky, klobásy, alko i nealko, teplé i
studené nápoje, pivo Hubertus.
Ubytování: je možné ve vlastních stanech přímo v areálu. Rekonstruované sociálky včetně
sprchy s teplou vodou jsou Vám k dispozici po celý turnaj.
Časový harmonogram turnaje:
Pátek 19. června
1300 - 1500
Registrace družstev – ideálně max. do 30 minut před prvním zápasem
1500
Slavnostní zahájení turnaje, rozlosování do skupin
1505 - 2400
Zápasy v kvalifikačních skupinách
00
Souběžně od 21
Open-air diskotéka – DJ OLIN
Ráno cca. 0200
Ukončení prvního dne turnaje
Sobota 20. června
800
915
1100
1330
1800
2000
2100

Pokračování zápasů kvalifikačních skupin
Ukončení kvalifikace a zahájení postupových zápasů do pavouka
Zahájení zápasů o nasazení do pavouka
Postupový pavouk
Start zápasů finálové skupiny o první tři místa
Vyhlášení výsledků, slavnostní zakončení turnaje
After-party se skupinou Kyvadlo do rána

Časový rozpis je orientační, vše se bude řídit aktuálním stavem zápasů a počasím.

