Vážení příznivci turnaje VoBaFo,
po nultém ročníku - již osmnáctý řádný ročník čeká na účastníky. Naše
již plnoleté VoBaFo slaví i padesátiny GVP. Letos to bude samá oslava.
Opět nás čeká „vo melouny boj“.
Finále se bude hrát od 21.6. do 26.6. 2015.
Superfinále plánujeme na 27.6. 2018 v 8.00
na hřišti školy. Vítěz turnaje hraje proti týmu
profesorskému složenému z vyučujících GVP.
Prvenství obhajuje třída 4.A.
Ve finálové skupince jsou tedy čtyři volná místa a o ně se hraje.
Letos se mění systém turnaje. Učitelé TV třídy vyberou a řídí základní
skupinku. Poprvé budeme hrát v divizích. Každý učitel má na starosti
jednu skupinku. Až budete osloveni a vybráni - prosím o zaplacení
startovného (100 Kč /družstvo) vedoucímu vaší skupiny. Jestliže
nebudete vybráni – stačí domluvit se s vyučujícím TV a účast je vaše.
Základní skupiny mohou začít hrát již nyní - po domluvě s učiteli a
spolužáky.

Vedoucí skupin:
Zuzana Maroušková – divize Zuzanky, Martin
Šmíd – divize Martinova, Jan Ordoš – divize
Ordyho, Petr Erlebach – divize Bachova.
Skupinu tvoří vždy třídy vybrané, které učí
jmenovaný pedagog. Z každé skupiny – divize
postupuje jedna třída do finále, kde vyzve obhájce
třídu 4.A a tři další vítěze skupin – divizí.

VoBaFo 2018. VoBaFo na startu. VoBaFo 2018.

Pravidla: Hrajeme volejbal, basketbal, fotbal.
1. Turnaj mohou hrát pouze studenti GVP zapsaní pro soutěžní rok do třídního
výkazu dané třídy pro školní rok 2017/2018.
2. Při všech zápasech musí mít třída na hřišti vždy nejméně dvě dívky.
3. Přihlášky: kapitáni tříd postupujících do finále pošlou soupisku v podobě
elektronické na předepsaném formuláři. Soupisku pošlete e - mailem na adresu :
bach zavinutec gvp.cz a to do 2.6. 2018. Děkuji pěkně.
Platba startovného učitelům TV a vedoucím kvalifikačních skupin - 100 Kč za
družstvo. Obhájci startovné neplatí. Je nám ctí, že je můžeme v turnaji uvítat.

Uzávěrka základních skupin je do 1.6. 2018.
Formulář přihlášky je ke stažení na webu (www.gvp.cz/~bach/vobafo).
(Na soupisku nepište, prosím, celou třídu. Napište pouze hráče, kteří budou hrát...)
4. Družstva účastnící se finále delegují rozhodčího. Studenta – specialistu
hráče, který bude pořadateli k dispozici. Berte to, prosím tak, že potřebuji pomoci
s organizací.

Při nesplnění podmínek může být družstvo vyloučeno ze soutěže.

Obecný předpis - systém turnaje:
Hrajeme mimo vyučování – po domluvě a souhlasu učitelů TV v hodině Tv.
Výsledky budou zveřejňovány na nástěnce u kabinetu č. 123.
Finále: čtyř členná skupina 22.6. – 26. 6. 2018 na školním hřišti. Předběžný termín
Superfinále 27.6. 2018 od 8.00 hodin.
 Volejbal - dva vítězné sety do 25 ti bodů s rozdílem 2 body. Rozhodující za
stavu 1: 1 tie – break do 15 ti bodů s rozdílem 2 body.
Nelze hrát v nižším počtu hráčů než 6. Takovou hru pravidla nepřipouští.
 Basketbal - 2 krát 10 minut. Prodloužení - 3 minuty do rozhodnutí.
Basketbalová pravidla upravená pro potřeby turnaje připouští 3 osobní
chyby. Po třetí osobní chybě následuje povinné střídání. Po 5 ti faulech se
střílí 2 trestné hody a družstvo pokračuje vhazováním ze zámezí.
 Fotbal - 2 krát 15 minut. Je možná remíza.
Hrajeme podle pravidel federace platných pro soutěžní ročník dané sportovní hry.
Pravidla pro stanovení pořadí ve skupinách a bodové ohodnocení:
Volejbal - 2: 0 - 3 body, 2 : 1- 2 body, 1 : 2 -1 bod, 0 : 2 - 0 bodů,
Basketbal - vítěz 2 body, poražený - 0
Fotbal - vítěz 3 body, remíza 1 bod
O umístění ve skupině rozhoduje:
1. Lepší bodový zisk tj. nižší součet umístění
2. Vzájemný zápas (mini tabulka)
3. Los
Družstva získávají bonifikace odpovídající postavení v tabulce za danou sportovní
hru.(1. místo - 1 bod, 2. místo - 2 atd.) postupuje či vítězem se stává družstvo
s nejnižší bonifikací. Tedy nejnižším součtem ze tří sportovních her Vo + Ba + Fo.
Při shodném součtu o umístění rozhodují vzájemné zápasy tj. mini tabulka.

V B F
Hodně sportovního štěstí přeje
Petr Erlebach

