Propozice play-off extraligy a baráží nižších soutěží ve
squashi družstev 2015
Termín:

22. 5. – 23. 5. 2015

Místo:

SQUASHPARK Cibulka
Fabiánova 1134, 150 00 Praha 5

Pořadatel:

Squashová akademie, z.s.
tel: 724 199 911
email: e.olga@seznam.cz

Hlavní rozhodčí:

Tomáš Fořter

Potvrzení účasti baráž: Týmy, které se účastní baráže jsou povinny potvrdit účast nejpozději do pátku
15.5.2015 do 23.59 hod. a to elektronicky na adresu mutina@czechsquash.cz
a v kopii na adresu svec@czechsquash.cz. Týmy které svoji účast nepotvrdí
v uvedeném termínu se nebudou moci baráže zúčastnit!!!!!!!
Časový rozvrh:

PÁ 22. 5.

09.00 semifinálové utkání extraligy žen
11.00 semifinálové utkání extraligy mužů
14.00 finálové utkání extraligy žen
14.00 utkání o 3. místo extraligy žen
16.00 finálové utkání extraligy mužů
16.00 utkání o 3. místo extraligy mužů

SO 23. 5.

10.00 zahájení utkání baráže o extraligu žen
10.00 zahájení utkání baráže o druhou ligu mužů, další utkání
následují po odehrání prvních zápasů
12.00 zahájení utkání baráže o extraligu mužů
14.00 druhý zápas baráže extraligy žen, třetí zápas následuje
po odehrání druhého utkání
16.00 druhý zápas extraligy mužů, třetí zápas následuje po
odehrání druhého utkání

Stravování:

Občerstvení pro hráče v průběhu obou hracích dnů.

Vyhlášení vítězů:

Vyhlášení vítězů extraligy mužů a žen se uskuteční v pátek večer ve
SQUASHPARKU Cibulka po odehrání posledních zápasů. Následovat bude
pohoštění ve formě rautu.

Pozvání:

Srdečně zveme hráče týmů soutěžících o postup v sobotních barážích ke
sledování zápasů finále extraligy mužů a žen, jakožto i k večernímu vyhlášení
vítězů a pohoštění.

Doplňující informace: Mimo utkání určených hlavním rozhodčím jsou hráči povinni rozhodovat
utkání ostatních týmů.
ČASQ doporučuje použití ochranných squashových brýlí. Hráči a hráčky
mladší 19 let musí používat ochranné brýle povinně.
Hráči hrají na vlastní nebezpečí.

HARMONOGRAM PLAY OFF 2015:
PÁTEK 22.5.2015
semifinále ženy
(utkání na 1 kurtu)
semifinále muži
(utkání na 2 kurtech)

9:00

Viktoria Brno Kabel-A.T.

:

SC Otec – TOPO ženy A

FOTOROBOT

:

SC Strahov A – ženy

:

SC Strahov A – muži

:

ixi club Buldoci

11:00 Viktoria Brno Sportprofit
CORKERS A – Ostrava

finále ženy

14:00 utkání na 1 kurtu

o 3. místo ženy

14:00 utkání na 1 kurtu

finále muži

16:00 utkání na 1 kurtu

o 3. místo muži

16:00 utkání na 1 kurtu

INFORMACE PRO PLAY OFF 2015:
POŘADÍ ZÁPASŮ VE DVOJUTKÁNÍ:

Muži: 4, 3, 1, 2
Ženy: 3, 1, 2

MÍČE:

Dunlop Pro

HARMONOGRAM A ČASOVÝ ROZPIS UTKÁNÍ PRO BARÁŽE 2015 BUDE ZVEŘEJNĚN NEJPOZDĚJI V
PONDĚLÍ 18.5.2015 S OHLEDEM NA POTVRZENÍ ÚČASTI JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ !!!!!

