SABINOVSKÝ HAPPENING 2019
Propozície VI. ročníka turnaja v bedmintone, plážovom volejbale a vodnom futbale
Termín:
Miesto:
Prezentácia prihlásených:

17.8.2019
Mestské kúpalisko Sabinov
17.8.2019 od 9.00 do 9.30 h na Mestskom kúpalisku pri 50m bazéne.

Bedminton:
Kategória: muži a ženy
Organizačné pokyny:

-

hrá sa na 2 víťazné sety po dosiahnutie 15.bodu
za stavu 1:1 na sety sa 3. set hrá po dosiahnutie 11.bodu
o postupujúcom zo skupiny rozhodne dosiahnutý počet bodov /2,0 – výhra, prehra/, v prípade
rovnosti bodov rozhoduje: vzájomný zápas, skóre, lós
hrá sa podľa platných pravidiel bedmintonu
súťaží sa len v dvojhrách
systém bude určený podľa včas prihlásených účastníkov
každý štartuje na vlastné riziko

Plážový volejbal:
Družstvo tvoria 2 muži a 1 žena
Organizačné pokyny:
-

hrá sa na 2 víťazné sety po dosiahnutie 15.bodu
za stavu 1:1 na sety sa 3. set hrá po dosiahnutie 11.bodu
o postupujúcom zo skupiny rozhodne dosiahnutý počet bodov /2,0 – výhra, prehra/, v prípade
rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas; skóre, lós
hrá sa podľa platných pravidiel beach volejbalu
systém bude určený podľa včas prihlásených účastníkov
každý štartuje na vlastné riziko

Prihlášky na bedminton a plážový volejbal zaslať do 13.8.2019 na sportareal@kulturnestredisko.sk a edna@centrum.sk
Do prihlášky na beachvolejbal uviesť mená hráčov a názov družstva, na bedminton meno... je to potrebné kvôli zoznamu na vstup
na kúpalisko.

Vodný futbal:
Družstvo: mix (muži aj ženy)
Organizačné pokyny:

-

-

hrá sa na dva polčasy s časom 2x10 min., víťazí ten, kto strelí o gól viac ako jeho súper
za remízového stavu (1:1, 2:2 a pod.) sa realizujú pokutové kopy z určenej vzdialenosti od bránky
/určí sa brankár a poradie hráčov, ktorí budú kopať pokutový kop/
systém bude určený podľa včas prihlásených účastníkov, predbežne: hrá sa systémom každý
s každým, kde o víťazovi turnaja rozhodne najväčší počet bodov (výhra – 2 body, remíza – 1 bod,
prehra – 0 bodov), v prípade rovnosti bodov počet strelených gólov. Ak by boli aj tieto údaje
rovnaké, tak sa hrá vzájomný zápas. Pokiaľ bude viacero záujemcov, bude skupinový turnaj, kedy
do semifinále postupujú prví dvaja víťazi zo skupín. Finále budú hrať víťazi semifinále (predpoklad
dve skupiny)
hrá sa podľa platných pravidiel futbalu s menšími úpravami, o ktorých budú účastníci
upovedomení priamo na akcii
hrať sa bude v počte traja proti trom
počet hráčov tímu je obmedzený na 6 hráčov (3 hrajúci + 3 striedajúci hráči)
tím môže byť v zložení len muži alebo aj mix, t.j. muži aj ženy
pokiaľ bude hrať tím zložený výlučne len mužmi proti mix tímu (muži/ženy), mužský tím začína
zápas tzv. „hendikepom“, a to tak, že musí streliť o dva góly viac ako mix tím
každý štartuje na vlastné riziko

Prihlášky na vodný futbal zaslať do 13.8.2019 na sportareal@kulturnestredisko.sk

Účastníci turnajov majú vstup na kúpalisko v daný deň zadarmo!

