 

Pozvánka
AUSTIN CUP VSETÍN 2015
mezinárodní nohejbalový turnaj trojic
konaný dne 28. března 2015 na Vsetíně





Vážení přátelé, 
jménem Nohejbal klubu Vsetín se na Vás obracím s pozváním k účasti na čtrnáctém ročníku mezinárodního nohejbalového turnaje trojic, který stejně jako všechny předchozí nese název AUSTIN CUP VSETÍN.
Vy, kteří jste se turnaje již zúčastnili, můžete očekávat akci velmi podobnou těm předchozím. Snažíme se udržet to dobré, co se nám na turnaji v minulých ročnících osvědčilo. Stejná zůstává hlavní hala Na Lapači, část základních skupin se odehraje v hale Základní školy v Hovězí. Sjednali jsme výhodné podmínky ubytování ve vsetínských hotelích, tradicí se stal pěkný závěrečný večírek. Na cenách rozdělíme finanční částku 76.000,- Kč.
AUSTIN CUP je stejně jako vloni (s výjimkou divokých karet) vypsán pro klubové formace podle platných soupisek soutěží ČNS a podle platných pravidel příslušných svazů v případě zahraničních účastníků. Máme za to, že jedině silné kluby působící na místní úrovni jsou schopny zajistit budoucí životnost nohejbalu a chceme je i touto formou skromně podpořit. 

Těšíme se na Vaši účast.
	
Vít Zgarba




PROPOZICE:

1.	Pořadatel:
Nohejbal klub Vsetín, Jiráskova 1816, 75501, Vsetín
ředitel turnaje Vít Zgarba,		Tel: +420 606 727779
				e-mail: 	@foresta.cz vit@foresta.cz
					@nohejbal-vsetin.cz klub@nohejbal-vsetin.cz,  vit@inventis-cz.cz
				http://www.nohejbal-vsetin.cz  (zde budou průběžně publikovány informace)

2. Místo konání: 
Vsetín, hala "Na Lapači" a hala "ZŠ Hovězí"

3. Termín konání:
Sobota 28. března 2015

4. Uzávěrka přihlášek:
Pondělí 23. Března 2015,12:00 hodin

5. Čas prezentace:
27. března 2015 od 20.00 do 23.00 u V. Zgarby  v rodinném pivovaru VALÁŠEK
28. března 2014 od 7.00 do 7.30 v hale "Na Lapači"

6. Startovné - částka za formaci:
500,- Kč

7. Účastníci:
Česká ligová družstva, klubová družstva ostatních evropských zemí, mimoklubové formace na divokou kartu, optimálně 20 formací

Klíč k přijetí do turnaje je i pro rok 2015 sestaven takto:
Týmy, které bodovaly na AUSTIN CUP 2014 (do 8.místa)
Po dvou týmech  z ligových soutěží zemí v pořadí dle MS
Týmy pořadatele a tři divoké karty
Týmy Českých ligových soutěží, které se zúčastnily minulého AUSTIN CUPu
Týmy,které se na předchozích ročnících AUSTIN CUPU umístily do 8. místa
Týmy Českých ligových soutěží
Ostatní účastníci

8. Pravidla:
Platná pravidla ČNS; případný třetí set ve vyřazovacích bojích se hraje od 0:0 do desátého bodu 
Pozor: nenastoupení v jednotném úboru je důvodem ke kontumaci zápasu!

9. Hrací systém:
Základní skupiny budou pětičlenné. Do finálové části turnaje, kde se K.O. systémem utká 8 nejlepších týmů ze základních skupin, postupuje vždy vítěz a o zbylá čtyři místa ve finálové osmičce bude sehrána dodatečná kvalifikace – druhé týmy ze základních skupin v každé hale sehrají do kříže zápas se třetími týmy – do K.O. postoupí vítěz. – Přihlásí-li se jiný počet než 20 týmů, vyhrazuje si pořadatel předem ohlásit změnu hracího systému

10. Nasazení:
Provede pořadatel, primárně přihlédne k výsledku účastníků v minulých letech a k výsledku v národních soutěžích 2014 

11. Rozhodčí:
budou delegováni pořadatelem 

12. Námitky:
dle platné úpravy ČNS pro jednorázové soutěže

13. Ceny:
Pohár pro vítěze, finanční ceny případně i věcné ceny. Částka určená na ceny: zaručeny finanční ceny 76.000,- Kč, oceněno bude 1.-8. místo 

14. Občerstvení:
zajištěno přímo v obou halách, obědy v sobotu 28.3.2015 pro všechny týmy hrazeny pořadatelem

15. Ubytování:
Rodinný minipivovar "Valášek", Dolní Jasenka 190
Toto zařízení je letos místem páteční presentace AUSTIN CUPu, je zajištěna možnost pozdních večeří v pátek 27.3. až do 24. hodin.
http://www.minipivovar.com" http://www.minipivovar.com mobil: +420 603 534 772, tel: +420 571 459 170, fax - tel: +420 571 459 169
Cena za lůžko se snídaní: na dvojlůžkovém pokoji 470,- Kč, jednolůžkový pokoj 700,-, osoba v apartmánu 650,-Kč.

Hotel a restaurace „U Vychopňů“ – Jasenice 596, Vsetín
http://www.uvychopnu.com/" http://www.uvychopnu.com/ Tel: 571432039 hotel@uvychopnu.com 
cena za lůžko se snídaní: na dvoulůžkovém pokoji 350,- Kč (!!!), na jednolůžkovém 600,- Kč



Hotel MAGISTR Dolní náměstí 345, 755 01 Vsetín
tel: (+420) 571 411 777   (+420) 603 215 156   fax: (+420) 571 411 776
http://www.hotelmagistr.cz   e-mail: hotelmagistr@hotelmagistr.cz
Cena za lůžko pro účastníky je letos: 800,- Kč za lůžko na  singl pokoji a 600,- na dvou lůžkovém (v ceně je snídaně a hlídané parkoviště). K dispozici je i omezený počet třílůžkových pokojů za 1.400,- Kč.

Sporthotel Ohrada (v tribuně stadionu na Ohradě, na okraji města směrem k obci Ústí)
Telefon: (+420) 603147773  p. Hajda (+420) 571 436 242     fax: (+420) 571 459048
http://www.hotel-sport.eu  e-mail: hotel-sport@centrum.cz" hotel-sport@centrum.cz
Cena za lůžko pro účastníky   200,- Kč (televize a 250,- (nově rekonstruované pokoje vlastní sociální zařízení,). Je to bez snídaně.

GARNI Hotel KAMU – Josefa Sousedíka 1432, Vsetín
Tel: (+420) 571412084, (+420)774987807
http://www.kamu.cz, e-mail: kamumudrak@post.cz
dvoulůžkový pokoj se snídaní DELUXE 990,- (jedna osoba 800,-)
dvoulůžkový pokoj bez snídaně Standard 800,-, (jednolůžkový 500,-, třílůžkový 1.000,-) snídaně 70,- Kč osoba
dvoulůžkový pokoj bez vlastního soc. zařízení a snídaně 600,- (jednolůžkový 400,-, třílůžkový 800,-)

Rodinný penzion „V Hluboké“ – Hluboké 740, Vsetín
http://www.penzionvhluboke.cz/" http://www.penzionvhluboke.cz/ rezervace pouze prostřednictvím pořadatele

Ve všech doporučených ubytovacích zařízeních je možnost ubytování z pátku na sobotu i ze soboty na neděli.
Rezervaci ubytování doporučujeme provést  prostřednictvím pořadatele.

Turnaj bude zakončen závěrečným večerem s občerstvením zajišťovaným panem Miroslavem Machalou, tentokrát v krásném prostředí mramorového vsetínského zámku. Zváni jsou všichni účastníci. 

Program závěrečného večera:		1. Raut s hudebním doprovodem
					2. Taneční vystoupení
					3. Volná zábava při reprodukované hudbě

Předběžný časový rozpis:

pátek, 27. března 2015:
příjezd, od 12.00 možno ubytování 
20.00 – 23.00 u pořadatele – presentace  přítomných týmů (potvrzení přítomnosti, kontrola soupisky, strava)
Presentace proběhne v rodinném pivovaru Valášek, kde bude možno až do 24:00 hodin obdržet večeři – uvítáme nahlášení alespoň v průběhu Vaší páteční cesty.

sobota 28.3. 2015:
7.00	odjezd autobusu od hotelů do haly "Na Lapači" (plán trasy sdělíme ubytovaným v pátek večer)
do 7.30 presentace v hale "Na Lapači"
7.30 Zahájení, následně společný odjezd autobusem do haly "ZŠ Hovězí", šatny pro mužstva delegovaná na ZŠ Hovězí jsou připraveny v ZŠ, oběd bude podáván tamtéž
předběžně do 14.30 hodin - základní skupiny
po ukončení všech zápasů ve skupinách v ZŠ Hovězí je zajištěn odvoz účastníků na Lapač
předběžně od 14.30 hodin - Zahájení bojů finálové osmičky v hale na Lapači
v průběhu: nohejbalová exhibice
předběžně 19.00 vyhlášení výsledků
předběžně od 20.00 Závěrečný večer  pro všechny účastníky a pozvané hosty
Definitivní časový rozpis,  hrací systém a rozdělení mužstev do skupin a hal bude upřesněno při zahájení turnaje.

Umožněte nám prosím přípravu informačních materiálů pro diváky a proto do středy 25. března 12.00 sdělte pořadateli jméno každého z  nominovaných hráčů s rokem narození a číslem dresu, v němž nastoupí!! Sdělte nám prosím  dále počet členů týmu (včetně trenéra a/nebo vedení), aby bylo možno připravit odpovídající počet obědů.
Vzhledem k tomu, že i letos připravuje ČT  hodinový záznam z turnaje, žádáme umístěné týmy (1-8 místo), aby se vyhlašování výsledků AUSTIN CUPu 2015 dostavily kompletní a v jednotném sportovním úboru. Považujte to prosím za podmínku pro vznik nároku na předání cen.  Předem děkujeme!!!

