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

РЕГЛАМЕНТ-ЗАПРОШЕННЯ
Туру чемпіонату України 2018 року
з волейболу пляжного серед чоловіків
Дата
Місто
Місце
проведення

15-17 червня 2018 р.
смт. Млинів, Рівненська обл.
смт. Млинів, вул. 17 Вересня, стадіон «Колос»

Від залізничного вокзалу м. Рівне або м. Дубно: автобуси або маршрутні таксі до смт.
Млинів.
Проїзд
Від автовокзалу м. Рівне або м. Дубно: автобуси або маршрутні таксі до смт. Млинів.
Проживання для всіх спортсменів на період турніру безкоштовне!
Туристична база «Елінг», Млинів, вул. 17 Вересня, 48б. тел. 099-758-77-02
Гуртожиток Млинівського державного технолого-економічного коледжу, Млинів,
Проживання вул. І.Франка, 1. www.college.mlyniv.rv.ua e-mail: mdtek@ukr.net
Готель «Візит», с. Панталія, вул. 17 Вересня, 2. (траса Київ-Чоп)
Тел. (093) 642 28 82, (068) 635 93 08 http://www.visit24.com.ua/kontakti/
Готель «Дубно», м. Дубно, вул. Д.Галицького, 9 http://hotel-dubno.com.ua/
До участі допускаються збірні команди областей, міст, районів, ДЮСШ, окремі
Кількість
команди. Основна сітка: макс. 24 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 - 11 червня, 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
200 грн. – внесок за кожного гравця для участі в турі чемпіонату України.
Вступний
(сплачується на місці проведення змагань. Відповідальний: Покотило О.).
внесок
Призовий
15 000 грн.
фонд
15.06.2018 – день приїзду.
18:00 – 18:30 – реєстрація та проходження мандатної комісії (корти)
19:00 – організаційна нарада гравців, представників та судів (корти)
Розклад
16.06.2018
змагань
9:00 – початок змагань, кваліфікація та основна сітка
17.06.2018 – день завершення змагань (орієнтовно 15-00).
Головна
суддівська Самсонюк Олександр Петрович (м. Київ)
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
Покотило Олег (смт. Млинів) – тел. 099-758-77-02

