
PRAVIDLA TURNAJE 

- Startuje maximálně 15 týmů, ve složení MIXY (dvě ženy, 4 muži) 

- Platba startovného 17:30 před začátkem turnaje. 200Kč na hráče (prosím přesně) 

- Jestliže nejste schopni nastoupit na svůj 1 zápas v plném počtu je možné si půjčit z jiného týmu 

pouze ženu (muži nejsou povoleni) Druhý zápas již musíte odehrát v sestavě určené Vaší 

soupiskou. Minimálně dvě ženy (nelze hrát zápas v 5ti s jednou ženou) 

- Hraje se dle běžných pravidel - zápas v základní skupině se hraje na 2 hrané sety vždy do 25 bodů 

(25 konec) a začíná se od stavu 5:5. 
 

- Play-off se hraje na dva vítězné sety, od stavu 5:5 (25 konec), rozhodující set do 15-ti (platí dvou 

bodový rozdíl). 

 
- Play-off o 9.místo se hraje na jeden hraný set od stavu 0:0 (25 konec) 

 

- Nutné dodržovat hrací ČASY 
 

- V Play-off jsou časy pouze hraniční, hraje se hned po ukončení předchozího zápasu!!! 
 

- Hrací míče dodává pořadatel, jiný míč je dovolen jen se souhlasem obou týmů. Rozhodčí Dle 

rozpisu. 
 

- Případné nejasnosti zodpoví pořadatel. 
 

- Doporučujeme si na turnaj vzít i vlastní míč na rozcvičení, které bude maximálně 5 minut! 
 

- Ve skupinách jsou rozhodčí určeni dle rozpisu 
 
 

!!! Na vyřazovací zápasy určuje rozhodčí pořadatel. Určený tým je povinen dodat rozhodčího!!!! 
 

!!! Semifinálové zápasy odpískají týmy, které nepostoupily ze čtvrtfinále!!!! 
 

 Postupový klíč ze skupin: 
 

Do čtvrtfinále postupují týmy umístěné na 1. místě a 2. místě ve skupinách. A dva nejlepší týmy na 
3. místech, čtvrtfinále 1A x 2C, 1B x X (nejlepší tým na 3. místě po základní části), 1C x Y (druhý 
nejlepší tým na 3. místě po základní části), 2A x 2B, poté semifinále, finále, dohrávají se zápasy o 3. 
místo  

 

Do bojů o 9. místo nastoupí všechny týmy, které se nedostali do první osmičky (mini turnaj na dvě 
skupiny, skupina A ČULIBRCI po čtyřech týmech, skupina B ČULIBRCI po třech týmech. Do finále o 9. 
místo postupují první ze skupin) toto finále píská tým, který skončí na druhém místě ve skupině. 

 

 
 
 

 O pořadí rozhoduje:  1) počet získaných bodů (1 vyhraný set = 1bod) 
 

2) skóre setů (+/- rozdíl) 
 

3) skóre +/- (míče, rozdíl) 
 



4) vzájemný zápas 
 

5) los 
 

- TURNAJ SE USKUTEČNÍ PODLE PLATNÝCH PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH NAŘÍZENÍ VLÁDY !!!!! 


