
 VEČERNÍ NOHEJBAL V POMEZÍ
1. ročník

Kde a kdy ?  V Pomezí -Areál ZŠ HORNÍ, 15.08.2020

Startovné – platí se na místě
� TÝM= 360,- Kč  = cena za přihlášení. Max. počet týmů – 16

Pravidla
� Jedná se o turnaj v nohejbalu trojic (bez střídajících hráčů)

Bude se hrát podle upravených pravidel tzn 3 dopady.
Ve skupinách se bude hrát na 2 sety po 11 bodech, bez nutnosti 2 
bodového rozdílu ukončení setu. Ve sporných situacích, může hlavní 
rozhodčí navrhnout nový míč . Ostatní pravidla platí dle platných pravidel 
nohejbalu . ( upřesníme na místě) 

Hrací systém – hlavní hřiště
• POSTUP PAVOUKOVOU TABULKOU- nehraje “ každý s každým“

 

Turnaj bude rozdělen do dvou skupin. Rozlosování určí pořadatel. 

!!POZOR!!
� V případě vyřazení během prvního kola i dalších kol, můžete soutěžit

o FLORIÁNŮV POHÁR . 
� Zdá se Vám nespravedlivé zaplatit 360,- Kč a vypadnout v 

prvním kole ? Přejeme Vám hodně štěstí a musíte se víc snažit….



Upřesnění:
�  o úvodním podání rozhodne „střih“, v dalším setu se týmy střídají
� V případě remízy 1:1 - rozhoduje jedno podání ZLATÝ MÍČ 

� Dohrávka vyřazených – pavoukovou tabulkou na vedlejším hřišti

Rozhodčí
� Hlavní rozhodčí = pořadatel
� Každý tým určí jednoho rozhodčího ( vybere ze svého týmu)

Časový program

• 16:00   ZAČÁTEK + SEZNÁMENÍ

• 16:30 – První kop

• Vyhlášení turnaje – 00:00-1:00 

• Vyhlášení soutěže o Florianův pohár – cca půl hodiny po vyhlášení
nohejbalového turnaje.

O co se hraje ?

Večerní nohejbal v Pomezí nebude extraligová hra. Cílem této akce je 
dobrá zábava, pobavit se … Startovné platí náklady. Nejlepší 
nohejbalové týmy čeká ocenění v podobě poháru pro každého člena 
týmu. 

Po celou dobu turnaje bude zajištěno bohaté občerstvení

PŘIHLÁŠENÍ DO TURNAJE – od 17.7. V 17:00 NA

 FACEBOOKU NEBO NA TEL. 737712107 – BAČOVSKÝ R.

POŘADATEL MŮŽE TURNAJ ZRUŠIT Z DŮVODU
ŠPATNÉHO POČASÍ!

SDH POMEZÍ


