«ЗАТВЕРДЖУЮ»
ПРЕЗИДЕНТ
ФЕДЕРАЦІЇ ВОЛЕЙБОЛУ
УКРАЇНИ
_____________ М.Г. МЕЛЬНИК

«___» _____________ 2017 р.

РЕГЛАМЕНТ-ЗАПРОШЕННЯ
Туру чемпіонату України 2017 року
з волейболу пляжного серед чоловіків та жінок
26-30 липня 2017 р.
с. Коропове, Харківська обл.
База відпочинку «Івашкевич воллей»,
с. Коропове, вул. Набережна, 4, Харківська обл.
Від залізничного вокзалу: маршрутне таксі № 99 до зуп. «Набережна».
Проїзд
Від автовокзалу: М «Гагаріна» автобус о 9-00 та 12-00 до бази «Івашкевич воллей».
1) Готель «Карнавал» Харківська обл., с. Коропове, вул. Монастирська, 2
Тел: +38 (050) 012-31-20 http://carnaval-hotel.com.ua Знижка на проживання 10%.
2) Готель «Сосновий бір» Харківська обл., с. Задонецьке, вул. Курортна, 164
Проживання
Тел.: +38 (099) 091-48-23 http://sosnoviybor.com.ua/
3) База «Під Козачою горою», Харківська обл., с. Коропове, вул. Набережна, 9
Тел: +38 (050) 632-60-12 http://pod-kazach.com.ua/ Знижка на проживання 10%.
До участі допускаються збірні команди областей, міст, районів, ДЮСШ, окремі команди.
Кількість
Основна сітка: чоловіки – 32 команди, жінки - 24 команди; кваліфікаційний турнір.
Основна сітка: чоловіки - 13 команд за рейтингом (ФВУ+КХО2016), 1 команда від ФВУ,
учасників
та система 1 команда від міста-організатора, 1 команда від ген.спонсора, 16 команд з кваліфікації;
проведення жінки - 9 команд за рейтингом (ФВУ+КХО2016), 1 команда від ФВУ, 1 команда від містаорганізатора, 1 команда від ген.спонсора, 12 команд з кваліфікації. Кваліф: плей-офф.
Останній термін попередньої заявки – 24 липня, сайт ФВУ samson.rv@gmail.com
Заявка
Перелік документів: паспорт, допуск-дозвіл ФВУ, заявочний аркуш, квитанція про сплату
та документи річного допуску-дозволу (300 грн з гравця за сезон), копія довідки про присвоєння
ідентифікаційного коду.
Вступний
600 грн – внесок за команду (сплачується на місці проведення змагань).
внесок
Призовий
50 000 грн. Ігрова форма для гравців основної сітки.
фонд
26.07.2017 – день приїзду.
27.07.2017 – 13:00 – 13:30 – реєстрація команд кваліфікаційного турніру (корти)
14:00 – організаційна нарада гравців команд кваліфікаційного турніру (корти)
15:00 – початок кваліфікаційного турніру
Розклад
18:30 – 19:00 – реєстрація команд основної сітки (корти)
змагань
19:30 – організаційна нарада гравців команд основної сітки (корти)
28.07.2017
9:00 – початок змагань основної сітки
30.07.2017 – день завершення змагань (орієнтовно 15-00).
Головна
Лобаньова Ольга Володимирівна (м. Харків)
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, тел.
Оргкомітет 066-768-76-48
Лобаньова Ольга Володимирівна (м. Харків) – тел. 050-327-29-55 refereevoll@gmail.com
Івашкевич Сергій Володимирович (м. Харків)
Дата
Місто
Місце
проведення

