Szanowni Państwo – uczestnicy, trenerzy i opiekunowie zespołów występujących w XX Wielkim Finale Turnieju o
Puchar Kinder + Sport.
Z powodu awarii systemu doszło w piątek do niespodziewanej dla wszystkich sytuacji, która spowodowała
przerwanie rozgrywek i chaos organizacyjny.
Chcielibyśmy wszystkich, a przede wszystkim młodych zawodników i zawodniczki przeprosić za zaistniałą sytuację,
która zepsuła nam wszystkim wielkie święto młodzieżowej siatkówki.
Przez cały dzień pracowaliśmy nad naprawieniem sytuacji i liczymy na waszą pomoc i życzliwość abyśmy mogli
sprawnie przeprowadzić kolejne etapy turnieju i w niedziele wyłonić zwycięzców Pucharu Kinder + Sport 2014.
Wprowadziliśmy zmiany regulaminowe dotyczące rozgrywek, aby móc w dokończyć turniej w zaplanowanym
terminie.
Rozkład dnia jutrzejszego przedstawia się następująco:
Rozgrywki rozpoczynamy o godz. 8.00 II-gim etapem, który będzie rozgrywany w pierwszej kolejności przez
chłopców wszystkich kategorii "2" i "3" (nie dotyczy "4" dziewcząt i chłopców, którzy grają według ustalonego na
początku systemu gier).
Po zakończonych spotkaniach chłopców "2" i "3" do gry około godz. 10.00 przystępują dziewczęta - II etap
Około godz. 12.00 planowana jest rozpoczęcie III etapu
W III etapie grupy I - VIII grają podobnie - czyli zaczynają grać chłopcy, później dziewczęta "2" i "3".
Grupy IX-XII grają 1 seta do 18 pkt przy 9 pkt zmiana boisk, i jak wyżej chłopcy, później dziewczęta.
IV etap grupy grają zgodnie z harmonogramem z zachowaniem jak wyżej kolejności, czyli zaczynają grać chłopcy,
później dziewczęta.
Śniadanie wydłużono do godz. 11.00.
W sprawie transportu dla wszystkich którzy będą potrzebować proszę o kontakt z Panem Mirosławem Wawrzakiem,
tel: 600 602 788.
Pragniemy jeszcze raz przeprosić wszystkich uczestników, którzy w rekordowej liczbie stawili się w Drzonkowie, jak i
partnerów i sponsorów rozgrywek, dzięki którym w ostatnich latach uczyniliśmy z tych rozgrywek jeden z
największych turniejów na świecie. Zaznaczamy, że sponsorzy, ani partnerzy turnieju nie mieli z zaistniałą sytuacją
nic wspólnego.
Chcielibyśmy Państwa gorąco poprosić o pomoc w kolejnych dniach, aby sytuacja, która wystąpiła nie miała
ponownie miejsca. Ze swojej strony zaznaczamy, że poczyniliśmy wszelkie starania aby kolejne dni turnieju odbywały
się płynnie i bez problemów. Jednak nie uda się to nam bez naszego wspólnego wysiłku.
Liczymy, że wszyscy razem ponownie staniemy się częścią wielkiego święta siatkówki, a nasi uczestnicy poczują się
jak największy gwiazdy na świecie. Bo to właśnie młodzi adepci siatkówki są tutaj najważniejsi i dla nich odbywa się
ten turniej.
Organizatorzy XX Wielkiego Finału rozgrywek minisiatkówki o Puchar Kinder + Sport

