
 

 

 

 

 

 

VOLEJBALOVÝ MARATON 2019 – 24 HODIN VOLEJBALU 

 

ZAČÁTEK: Pátek 12. 4. 2019 v 15:40 v tělocvičně v SB 

KONEC: Sobota 13. 4. 2019 v 16:00 

Herní systém 

Hráči budou rozděleni do dvou týmů. Tyto týmy proti sobě hrají třísetová klání, ve kterých 

nebude povoleno střídat (až na opodstatněné výjimky). Sety se načítají do celkového skóre.  

Po většinu času se budou hrát klasické mixy 4+2. S ohledem na poměr žen a mužů mezi 

účastníky budou zařazeny i zápasy v poměru hráčů 3+3. 

Těšit se můžete na dvě utkání dívek. Jedno utkání mužů. A možná zařadíme i nějaké exhibiční 

klání. Vše bude uvedeno v rozpisu na místě. 

Nasazení do jednotlivých utkání si určují hráči sami, dle svých momentálních možností. Cílem 

je, aby všichni odehráli podobné množství setů.  

Tak jako v letech minulých nemůžeme vynechat osvědčené pravidlo – 

„každá sudá hodina set o šáňo, v půlnoci a v poledne set o velký šáňo ☺“ 

REGISTRAČNÍ POPLATEK + památeční tričko!!! 

150 Kč registrační poplatek + 350 Kč tričko Preferujeme platbu předem 

převodem na účet 2110572439/2700. 

 (do poznámky uveďte „VOLEJBALOVÝ MARATÓN a Vaše jméno“). Případně lze platit i na 

místě, ale je nutné mít zmíněnou částku přesně. Registrační poplatek zahrnuje příspěvek na 

šáňa a drobné občerstvení (ovoce, nealko, cukry aj.). 

 



Důležité upozornění: 

✓ Škola je od večera cca 22:00 do rána druhého dne zamčená a nebude tedy možné 

vcházet ani vycházet.  

✓ Jelikož hra bude zahájena úvodní smečí pana Boštičky přesně v 16:00 dostavte se 

prosím s časovým předstihem cca 20 min. Tj. v 15:40. Budeme velice rádi, pokud nám 

pomůžete s přípravou tělocvičny (natahování sítě atd.). 

✓ Co se týče spánku, necháváme to na každém, spacák si s sebou určitě vemte na drobný 

odpočinek, žíněnky v tělocvičně jsou. Ale důrazně Vás žádáme, abyste se před 

maratonem dostatečně vyspali, abyste byli během maratonu plní sil, nahecování u 

hřiště a podporovali svůj tým. Nechceme tam vidět nějaké celonoční mrtvoly ve 

spacáku. 

✓ Doporučujeme mít s sebou dostatek oblečení.  

✓ Během maratonu se nepije alkohol – pouze vítězná šampáňa. Konzumace 

alkoholických nápojů bude naopak žádoucí v po maratonském posezení v hospodě ☺ 

✓ Každý si vezměte dostatek jídla, abyste vydrželi 24 hodin hrát volejbal, nějaké drobné 

občerstvení snad zajistíme, ale nelze na to spoléhat. Samozřejmě buchty a všelijaké 

domácí kulinářské výdobytky pro společnost jsou vítány ☺ 

 

Těšíme se na Vás! 

Organizační tým 


