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РЕГЛАМЕНТ-ЗАПРОШЕННЯ
Туру чемпіонату України 2018 року
з волейболу пляжного серед чоловіків
02-05 серпня 2018 р.
м. Одеса
м. Одеса, пляж Курортний, 14-а станція Великого Фонтану, орієнтир "Жовтий бар"
або ресторан "Риба" (вулиця Фонтанська дорога 155/4)
Від залізничного вокзалу: трамвай №18 (зупинка «Куликове поле») або маршрутне
таксі №215 (зупинка Автовокзал «Привоз») до зуп. 14-а станція Великого фонтану
Проїзд
Від автовокзалу «Центральний»: трамвай №5 до залізничного вокзалу, далі див.
проїзд від залізничного вокзалу.
Санаторiй Горького, вул. Фонтанська дорога 165, тел.050 3339215 http://gorkogo.org
Готель Villa Pinia, вул. Довга 4а, тел. 066 2872950, http://villa-pinia.com
Проживання База Зелений Кампус, вул. Семена Яхненка 14, тел. 067 6541652, http://campus.od.ua
Приватний сектор, Олег, тел. 093 3404306
Приватний сектор, Iрина, тел. 067 7126617
До участі допускаються збірні команди областей, міст, районів, ДЮСШ, окремі
Кількість
команди. Основна сітка: макс. 32 команди; кваліфікаційний турнір: кількість не
учасників
обмежена. Місця в основній сітці: 1 команда за рішенням Комісії ФВУ, 1 команда
та система
від міста-організатора. Основна сітка – система до двох поразок, кваліфікація –
проведення
система до однієї поразки.
Останній термін попередньої заявки – 29 липня, сайт ФВУ або samson.rv@gmail.com
Перелік документів: паспорт, допуск-дозвіл ФВУ, заявочний аркуш, квитанція
Заявка
та документи про сплату річного допуску-дозволу (300 грн з гравця за сезон), копія довідки про
присвоєння ідентифікаційного коду
250 грн. – внесок за кожного гравця для участі в турі чемпіонату України.
Вступний
(сплачується на місці проведення змагань. Відповідальний: Ямбуренко А.).
внесок
Призовий
30 000 грн.
фонд
02.08.2018 – день приїзду.
18:00 – 18:30 – реєстрація та проходження мандатної комісії (корти)
19:00 – організаційна нарада гравців, представників та судів (корти)
Розклад
03.08.2018
змагань
9:00 – початок змагань, кваліфікація та основна сітка
05.08.2018 – день завершення змагань (орієнтовно 14-00).
Головна
Самсонюк Олександр Петрович (м. Київ)
суддівська
Ямбуренко Андрій Олегович (м. Чорноморськ)
колегія
Задорожний Валерій Вікторович (м. Харків) - голова Комісії ФВУ з волейболу пляжного
Самсонюк Олександр Петрович (м. Київ) – координатор ФВУ з волейболу пляжного,
Оргкомітет тел. 066-768-76-48
Сутирін Андрій («Асоцiaцiя гравцiв та любителiв волейболу мiста Одеси») –
тел. +380930802384
Дата
Місто
Місце
проведення

