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S určitou pravidelností se v televizi objevují reportáže
o návštěvnících sportovních akcí, kteří zklamáni, že jejich
družstvo nedosáhlo touženého výsledku, demolují dopravní prostředky a obtěžují nebo dokonce i ohrožují náhodně
přítomné v okolí stadionu či na nádraží. Jedná se převážně
o situace po kopané a hokejových utkáních. Následuje
hořekování v tisku, hledání viníků a příčin.
Vím, že na našem turnaji vlastně o nic nejde, přesto však
všichni účastníci přijíždějí s pevnou vůlí vyhrát. Bojuje se
odhodlaně a urputně o každý bod.
Napjatá situace je v hale někdy přímo hmatatelná, sem
tam padne i slovo, které na papír nepatří. Avšak nejpozději
po skočení zápasu, když si soupeři podávají ruce, se objeví
na tvářích úsměv a na konci dne se k únavě připojí spokojenost
u diváků a všech, kteří se podíleli na sportovním zápolení.
Jednota Sokol Luzern jako pořadatelka je vděčná za přivezenou
dobrou náladu, toleranci a ukázněnost, se kterou na náš turnaj
jezdíte. Budeme se snažit, aby se i letošní turnaj stal krásným
zážitkem. Na – ZDAR!
Jana Bachmann Vlčková
Starostka Sokol Luzern

Liebe Sokol-Freunde
Liebe Volleyballbegeisterte
Immer wieder erreichen uns via
Medien Bilder von enttäuschten Fans,
welche nach einem Match pöbelnd und
randalierend durch die Strassen ziehen. Das
Wehklagen über die Missstände füllt die Seiten.
Obwohl unser Turnier in der Volleyballszene
einen geringen Stellenwert hat, kommen trotzdem
alle Teilnehmer mit einem grossen Siegeswillen nach
Emmenbrücke. Es wird hart um jeden Punkt gekämpft,
manchmal fallen auch papierunwürdige Ausdrücke; doch
spätestens beim Handschlag am Ende des Spiels sehen sich
die Gegner wieder versöhnt in die Augen.

editorial

Milé sestry a milí bratři
Vážení návštěvníci našeho mezinárodního volejbalového
turnaje v Emmenbrücke

Die Organisatorinnen des Sokol-Cups und alle Helfer schätzen
die gut gelaunten, mit Fairness spielenden Teilnehmer und
danken den Zuschauern für ihre Toleranz und Disziplin.
TV Sokol Luzern wird alles unternehmen, damit der diesjährige Sokol-Cup für alle ein schönes Erlebnis wird. Viel Spass am
Spielen und Zuschauen wünscht Ihnen

Jana Bachmann Vlčková
Präsidentin TV Sokol Luzern

místo: sportovní hala Rossmoos v Emmenbrücke datum: sobota 10. září

2011 – neděle 11. září 2011 zahájení: neděle hala bude otevřena od 7.00 hod,
zahájení turnaje v 7.50 hod, začátek zápasů 8.00 hod

startovné: ve výši

Sfr. 60,- je splatné s odesláním přihlášky, případně na místě; turnaj se koná pouze
za účasti nejméně tří družstev v kategorii, při přihlášení menšího počtu družstev
bude odpovídající kategorie zrušena

rozhodčí:

každé družstvo musí označit

jednoho rozhodčího a jednoho zapisovatele (v přihlášce k turnaji), nasazení podle

pojištění: je věcí účastníků, pořadatel odmítá jakékoliv ručení
vyhlášení výsledků: se koná bezprostředně po skončení posledních
zápasů informace: Aranka Schallberger, tel 0041 41/ 371 16 25, www.sokol.ch/
sokolcup vedení turnaje: Aranka Schallberger, řízení turnaje:
Radim Jordán ubytování a výlety: Jana Bachmann, Ludmila Čarnecká
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Durchführung des Turniers nicht
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Jordans Konzept und Gestaltung, Rothenburg Sport Kommision des Kantons Luzern

allen Teilnehmern viel Erfolg

K. Flury AG, Udligenswil
2. Sokol Křemže
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SKEmmenbrücke
Turismus
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und allen Zuschauern viel Spass
am Turnier.
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2010:
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plánu turnaje

Muži / Herren Sola Switzerland
Ženy /AG,Damen
Emmen
1.

VBC Malters

4. Sokol Jinonice

1.

Sokol Plzeň I

Wiba Sport,
LittauPlzeň II
2. Sokol

3. Sokol Praha Jinonice + Sokol Křemže
4. Sokol Plzeň III
5. Volley Emmen Nord

ort: Sporthalle Rossmoos, Emmenbrücke
datum: Samstag, 10. September 2011 – Sonntag,
11. September 2011 beginn: am Sonntag wird
die Halle um 7.00 Uhr geöffnet. Turnier-Eröffnung
7.50 Uhr, Spielbeginn um 8.00 Uhr
schiedsrichter: jede Mannschaft stellt
einen Schiedsrichter und einen Schreiber, (bezeichnen
in der Turnier-Anmeldung), Einsatz gemäss Spielplan
versicherung: ist Sache der Teilnehmer, der
Veranstalter lehnt jegliche Haftung ab
rangverkündigung: findet im Anschluss
an das letzte Spiel statt information: Aranka
Schallberger, tel 0041 41/ 371 16 25, www.sokol.ch/
sokolcup turnierorganisation: Aranka
Schallberger, turnierleitung: Radim Jordán
unterkunft und ausflüge: Jana
Bachmann, Ludmila Čarnecká

Mix

Juniorky

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Mustangové Praha
VolleyClub EU
Slavia Basel
Slatinky

Praha Nusle
Teplice Šanov
Pardubice
VBC Köniz

švýcarského volejbalového svazu SVBV
(rallye-point, do 25 bodů s rozdílem dvou bodů,
libero, dva oddychové časy na set atd.).
zápasy ve skupinách se hrají na dva vítězné
sety. V případě zpoždění oproti hracímu plánu může
vedení turnaje nasadit začátek setů za stavu 3:3.
finálové zápasy se hrají na dva vítězné
sety. Případný třetí set bude hrán jako tie-break do
15 bodů, s rozdílem dvou bodů, jen jeden time-out.
družstva musí být připravena 10 minut před
stanoveným začátkem zápasu.
první družstvo uvedené na zápisu
zahajuje zápas na straně tribuny a má právo podání;
ve třetím setu se o podání a volbu strany losuje,
střídání stran po dosažení osmi bodů.
v případě stejného počtu bodů
o pořadí ve skupině rozhoduje:
a) vzájemné střetnutí
b) poměr setů
c) rozdíl setů

rozhodnutí rozhodčích

jsou konečná, protesty nebudou přijímány,
v případě sporů a nejasností rozhoduje vedení
turnaje.

pravidla regelN

turnaj se hraje podle oficiálních pravidel

gespielt wird nach den ofiziellen Regeln des
SVBV (rallye-point, bis 25 Punkte mit zwei Punkten
Differenz, Libero, zwei time-out pro Satz etc.).
die gruppenspiele werden auf zwei
Gewinnsätze gespielt. Im Falle einer Verspätung
gegenüber dem Spielplan kann die Turnierleitung den
Spielbeginn bei 3:3 ansetzen. die rangierungsund finalspiele werden auf zwei Gewinnsätze
gespielt. Ein allfälliger dritter Satz wird im tie-break bis
15 Punkte (2 Punkte Differenz, nur ein time-out) gespielt.
die mannschaften hat sich 10 min vor dem
Spielbeginn bereit zu halten.
die erstgenannte mannschaft

hat das Aufschlagrecht und spielt auf der Tribünenseite.
Im dritten Satz wird das Aufschlagrecht und Spielfeldseite
ausgelost. Nach Erreichen von acht Punkten werden die
Seiten gewechselt.
bei punktgleichheit entscheiden über die
Rangierung:
a) Direktbegegnung
b) Satzverhältnis
c) Satzdifferenz
tatsachenentscheide der Schiedsrichter
sind endgültig, es werden keine Proteste angenommen.
In Streitfällen und bei Unklarheiten entscheidet die
Turnierleitung.
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Food
■ Non-Food
■ Textil
■ Möbel
■

www.hirschmatt-copy.ch
info@hirschmatt-copy.ch

Hirschmattstrasse 21
6003 Luzern
Telefon 041 210 41 54
Fax 041 210 64 54

Über 1000 Markenschnäppchen
exklusiv im Internet

überraschend günstig!

Riesenauswahl –

Flyer,
lyer, Broschüren, Briefpapier,
Visitenkarten, Poster, Fahnen,
Blachen, Kleber, Beschriftungen
und vieles mehr.

Wir produzieren für Sie:

Vereinsdrucksachen?

immer ein Volltreffer!

HirScHmaTT coPy-SHoP

Die offizielle Tourismusvertretung
und seine freundliche Unterstützung
unseres Turniers.

www.czechtourism.com

Schöne Erlebnisse
Mit meiner Bank im Hintergrund

6030 Ebikon 041 440 68 49
www.neonglas.ch



























WELTAUSWAHL

Grösste Auswahl auf Schritt und Tritt

Shopping erleben

