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MIZUNO AVL se hraje dle platných pravidel 

Českého volejbalového svazu
Podmínky: smíšenost     - za každé družstvo musí být na hříšti nejméně 2 zástupci od

každého pohlaví (4+2,3+3)
amatérismus - za družstvo může nastoupit max.1 registrovaná hráčka a
žádný registrovaný muž (tzn.-registrovaným hráčem rozumíme toho,  kdo
nastoupí  za  družstvo  hrající  krajskou  soutěž  ((v  Praze  1.  a  2.třída))
dospělých  nebo  národní  ligu  dorostu).  Účastníci  nižších  soutěží  jsou  v
MIZUNO AVL  bráni  jako  neregistrovaní.  Hráči  vyšších  soutěží  se  nesmí
MIZUNO AVL zúčastnit.

Systém: 1.liga - 20 družstev se postupně utká každý s každým o nasazení do finále,
ve kterém pak 1. až 5. budou hrát o konečného vítěze. Družstva na 6. až 13
místě po základní části se na finálovém turnaji utkají o postupová místa na
celostátní finále MAVL. Do 2.MAVL sestupují přímo 19. a 20.družstvo po
základní části. 17. a 18. družstvo hraje baráž o udržení se 3. a 4. z 2.MAVL
(započítává se vzájemný zápas).
2., 3. a 4.liga – 20 družstev určených pořadím minulého ročníku, která se
postupně utká každý s každým o nasazení do finále, ve kterém pak 1. až 5.
budou  hrát  o  konečného  vítěze  (započítávají  se  již  vzájemně  odehrané
zápasy). Hrají každý s každým. 1. a 2. družstvo po finále postupuje přímo
do vyšší MAVL, 3. a 4. družstvo hraje baráž o postup s 17. a 18. družstvem
z vyšší  MAVL  (započítává  se  vzájemný  zápas).  Do  nizší  MAVL  přímo
sestupuje 19.  a  20.družstvo po základní  části.  17.  a  18.  družstvo hraje
baráž o udržení se 3. a 4. družstvem ze 3.MAVL. 

Všechny zápasy v MIZUNO AVL se hrají na 2 vítězné sety do 25 bodů (3.set do 15 bodů).

Termíny: 1.liga, 2.liga a 3.liga – soboty – 5.,12. a 26.11, 3.,10. a 17.12.2005
4.liga a 5.liga – neděle – 6.,13. a 27.11, 4.,11. a 18.12.2005

Místa: hala ČVUT na Julisce,Pod Juliskou - Praha 6 pro všechny MAVL

Startovné : 1., 2., 3. a 4.liga -  6 500,-Kč za družstvo (4 500,-Kč bez lístků a balonu).
5.liga - 6 000,-Kč za družstvo (4 000,-Kč bez lístků a balonu).

Startovné obsahuje účastnický poplatek v MIZUNO AVL, 6 lístků na závěrečný ples
s vyhlašováním výsledků, 1 míč MOLTEN a slevové kupony na zboží partnerů MIZUNO AVL
(Mizuno, Molten a Moira). Předávání míčů proběhne v rámci 1.turnaje a předávání lístků
při rezervaci míst na turnajích v březnu 2005.

Registrace   :  Vyplněnou soupisku předat osobně nebo poštou organizátorovi s dokladem
o  zaplacení  startovného  na  účet  236674001/2400 u  E  Banky  Praha
(variabilní symbol - název družstva nebo rodné číslo zástupce družstva). 

Obojí stihnout - 1.,  2.,  3.  a  4.liga -   do  30.9.2005  (kdo  nestihne,  jeho  místo  bude
poskytnuto dalším v pořadí)
5.liga – odevzdat startovné a soupisku do 20.10.2005 !!!!

Kontakt: AVL, s.r.o., Na palouku 3219, 100 00 Praha 10 Strašnice
Saša Mráz, tel.: + 603/ 77 88 92, e-mail:a.mraz@quick.cz

Přípravné turnaje před startem MIZUNO AVL – 15.10. a 22.10. ČVUT pod Juliskou, 
 startovné 700,- za družstvo, nutno přihlásit předem!!!



Soupiska družstva                 AVL Praha (2005/06)
Název družstva
Kapitán tel.: e-mail:
Adresa
Kontaktní osoba tel.: e-mail:
Adresa

Svým podpisem stvrzuji, že mé družstvo splňuje pravidla Mizuno AVL pro tento rok a že v případě zjištění
porušení pravidel o amatérismu se vzdáváme nároku na ceny.  ________________________________

1.TU 2.TU Jméno a příjmení Reg. Datum narození číslo dresu

Máte-li více jak jednu registrovanou hráčku na soupisce, musíte hrát v dresech a registrované hráčky na nich musí mít
"R"

Do sloupců TU1 a TU2 zapisuje kapitán vždy účast hráčů na turnaji, protože finálového turnaje se mohou zúčastnit
pouze hráči, kteří za družstvo nastoupili alespoň na dvou turnajích v průběhu soutěžního ročníku.



 
oficiální míče Mizuno AVL

ceny pro hráče MIZUNO AVL věnují:   


