ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент
Федерації волейболу України
______________ М.Г. Мельник
__________________ 2018 р. .

РЕГЛАМЕНТ-ЗАПРОШЕННЯ
Туру чемпіонату України 2018 року
з волейболу пляжного серед чоловіків та жінок
23 – 26 серпня 2018 р.
м. Запоріжжя
м. Запоріжжя, Центральний міський пляж, Набережна магістраль. Орієнтир
кав’ярня «Акваріум» (бул. Шевченка, 74б)
Від залізничного вокзалу: маршрутне таксі 99 до зупинки «Набережна», від
Проїзд
автовокзалу маршрутне таксі або тролейбус 14 до зупинки «Набережна»
Гуртожиток ЗАлК, Сталеварів, 8. Тел. 098 539 88 08),
Готель Reikartz, пр. Маяковского, 19, тел: +38 061 228 44 90),
Проживання
Готель «Спорт», Північне шосе, 10, тел. +38 (067) 99-79-711, +38 (095) 14-47-999,
+38 (063) 16-05-999)
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 - 19 серпня, сайт ФВУ або samson.rv@gmail.com
Заявка
Перелік документів: паспорт, допуск-дозвіл ФВУ, заявочний аркуш, квитанція
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: Щетинін С.).
внесок
Призовий
40 000 грн.
фонд
23.08.2018 – день приїзду.
18:00 – 18:30 – реєстрація та проходження мандатної комісії (корти)
19:00 – організаційна нарада гравців, представників та судів (корти)
Розклад
24.08.2018
змагань
9:00 – початок змагань, кваліфікація та основна сітка
26.08.2018 – день завершення змагань (орієнтовно 17-00).
Головна
суддівська
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
Щетинін Сергій Юрійович (м. Запоріжжя) – тел. 097-7572311
Дата
Місто
Місце
проведення

