
Pravidla turnaje 

Registrace: 
Družstvo se registruje do času uvedeného na pozvánce, tj. nejpozději do 8:50 h. Na pozdější registrace nebude 

brán zřetel. 

Složení družstva: 
Družstvo se bude skládat maximálně ze čtyř mužů, zbývající část bude složena z žen. Žen ve družstvu může být 

více jak 2, avšak minimálně 2. Družstva budou obsahovat 6 hráčů, pokud některé družstvo nebude kompletní, 

může využít hostování hráče z jiného týmu, ten však musí být schválen protihráči. Hostující hráč se může 

zúčastnit pouze dvou setů v týmu, který si ho najal. Pokud se nepodaří docílit kompletního družstva, pak se 

nemůže tým zúčastnit hry a prohrává kontumačně. 

Rozlosování: 
Hraje se ve dvou základních skupinách A a B. Při registraci si družstvo vylosuje písmenný index, kterým bude 

zařazen do skupiny A nebo B. Pod svým písmenným indexem bude družstvo zapsáno do herního rozpisu. 

Herní systém a bodování: 
Hrát se bude na dva sety, do 20 o 2 body. Pokud bude stav 20 : 19, tak se bude pokračovat, dokud se nedocílí 

dvoubodový rozdíl, ale konečný bod bude 25 a ten bude rozhodovat (např.: 25 : 24). Při shodném počtu bodů v 

obou setech při remíze (20:15; 15:20) se bude hrát rozhodující bod. Kdo zahraje vítězný bod, tak vyhrává zápas. 

Semifinálové a finálové zápasy se budou hrát do 25 a o dva body. Při získání jednobodového rozdílu (25 : 24) 

vyhrává družstvo, které po 25. bodě, dříve docílí dvoubodový rozdíl. 

Systém bodování je stanoven za: 

výhru ve dvou setech (2:0) = 3 body 

výhru v remíze (1:1; 20:11 a 15:20) = 2 body 

prohra v remíze (1:1; 20:15 a 11:20) = 1 bod 

prohra ve dvou setech (0:2) = 0 bodů 

Pořadí v turnaji se stanoví na základě součtu získaných bodů za jednotlivé zápasy. 

Při shodném počtu získaných bodů dvou družstev, rozhoduje vzájemný zápas. 

Pokud shodného počtu bodů dosáhnou více, jak 2 družstva, rozhodne o pořadí součet rozdílu vyhraných a 

prohraných bodů ve všech odehraných zápasech. 

Družstva, která se umístí na 1. a 2. místě v základních skupinách se utkají v semifinále a finále o 1. – 4. místo. 

Ostatní družstva budou hrát zápas s družstvem, shodného umístění ve druhé skupině, o umístění. 

Příprava na hru: 
Po ukončení zápasu bude upraven kurt pro další zápas. Družstvo, které prohraje, zamete a pokropí antuku. 

Družstvo, které vyhraje, obnoví lajny novým vápnem. 

Přestávka a příprava mezi zápasy bude v délce 5 min. 

Rozhodčí: 
Rozhodčí je určen rozpisem, kterým se musí všechna družstva řídit. Družstvo, které prohraje zápas, vyčlení 

jednoho hráče, který bude pomocníkem rozhodčího a bude obsluhovat počítadlo. Rozhodčí zodpovídá za zápis 

výsledku zápasu do herního rozpisu. 

 

 

 

 

 

 

PS: Hráči lehčí jak 80 kg a mladší jak 33 let dostanou na nohy pětikilové závaží ☺. To se netýká žen. 


