BOTAS CUP
HALOVÝ TURNAJ TROJIC 9. ročník (propozice k turnaji)
Pořadatel:
nohejbalový klub NC Skuteč, organizace turnaje – Miroslav Hegr, Tomáš Voržáček, Zdeněk Kovář
Doba konání :
16.2.2019, prezentace a zahájení 8.00 – 8.30 hod, začátek zápasů – 8.45 hod., plánované ukončení 17.00 hod.
Účastníci turnaje :
turnaj je určen nejen trojkám registrovaným u Okresního nohejbalového svazu Chrudim
Startovné :
350kč za každou zúčastněnou trojku
Hrací systém :
ZÁKLADNÍ ČÁST –
Při systému 2 skupin (10 mužstev) postupují mužstva na prvních dvou místech do semifinálové části turnaje.
Mužstva, která se umístila na 3. až 5. místě hrají o umístění křížem proti družstvu z druhé skupiny viz.:
A3 vs.B3 o 5.-6. místo, A4 vs.B4 o 7.-8. místo, A5 vs.B5 o 9.-10. místo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Při systému 2 skupin (12 mužstev) postupují mužstva na prvních čtyřech místech do čtvrtfinálové části turnaje.
Mužstva, která se umístila na 5. – 6. místě hrají o umístění křížem proti družstvu z druhé skupiny viz.:
A5 vs.B5 o 9.-10. místo, A6 vs.B6 o 11.-12. místo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Při systému 2 skupin (14 mužstev) se po odehrání skupinové části, hraje část o umístění systémem:
A7vs.B7 o 13.-14., A6vs.B6 o 11.-12., A5vs.B5 o 9.-10., A4vs.A3. o 7.-8.,A3vs.B3 o 5.-6. A2vs.B2 o 3. místo, A1vs.B1 finále
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

-

Při systému 4 skupin (16, 18 či 20 mužstev) postupují mužstva na prvních dvou místech do čtvrtfinálové části turnaje.
Mužstva ze třetích, čtvrtých (a případně pátých) míst se již dále turnaje nezúčastňují a umístí se podle počtu bodů/setů/míčů ze základních
skupin. (Pozn. V případě 18ti družstev základní skupiny 4-4-5-5)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Při systému 3 skupin (15 mužstev) postupují ze skupin mužstva na 1. a 2. místě, doplněné o 2 trojky podle počtu bodů/setů/míčů ze
skupin na 3. místech (V případě shody rozhodne zápas těchto trojek na 1 set). Nejhorší mužstvo ze 3.místa doplněné o mužstva ze
čtvrtých míst hrají vyřazovacím způsobem o 9.-12. místo v případě dostatečného času. Mužstva z pátých míst se již dále turnaje
nezúčastňují a umístí se podle počtu bodů/setů/míčů za základních skupin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zápasy ve skupinách na 2 hrané sety , zápasy vyřazovací části na 2 vítězné sety (případný 3.set od stavu 5:5)
– Pořadatel si vyhrazuje právo systém změnit.
bodování ve skupinách
2 : 0 - vítěz 3 body, poražený 0 bodů
1 : 1 - vítěz s větším počtem vyhraných míčů 2 body, poražený 1 bod
1 : 1 - při stejném počtu vyhraných míčů oba soupeři 1 bod
při zápasech na 2 vítězné sety klasické bodování
o pořadí ve skupinách rozhoduje počet bodů. V případě rovnosti bodů dvou (nebo více) soupeřů rozhoduje:
1. rozdíl bodů ze vzájemného (ných) zápasu(ů) těchto dvou (nebo více) soupeřů
2. rozdíl setů ze zápasu(ů) těchto dvou (nebo více) soupeřů
3. rozdíl míčů ze zápasu(ů) těchto dvou (nebo více) soupeřů
4. los
-

-

FINÁLOVÁ ČÁST – vyřazovací systém postupujících družstev ze skupin (pavouk), zápasy ve vyřazovacím systému na 2 vítězné sety,
případný 3. rozhodující set od stavu 5:5
V případě 2 skupin(14družstev) – sehrají družstva zápasy o umístění křížem: A1-B1(finále), A2-B2(o 3.místo), A3-B3 (o 5.-6.) atd.
POŘADÍ A SYSTÉM
pořadatel si vyhrazuje právo změnit systém v případě rozdílu počtu původně přihlášených trojic a také systém určení pořadí od 5. místa
zápasy se odehrají na 3 hřištích, (v případě dostatečné časové rezervy budou zápasy: semifinálové/finálový a zápas o 3. místo odehrány
na centrál kurtu)
Pravidla turnaje :
hraje se dle pravidel ČNS s následujícím upřesněním a výjimkami :
hraje se na 2 dopady míče, set končí 10. bodem bez nutnosti výhry o 2 míče
zápasy skupin rozhoduje vždy 1 a 1 zástupce z každého týmu, který na daném hřišti odehrál předchozí zápas (ke každému kurtu je také
přidělený pořadatel jako dozor a aby zajistil plynulost turnaje.
zápasy vyřazovací části rozhoduje pořadatel
v případě dvou po sobě následujících zápasů poraženého, určí rozhodčího pořadatel.
pořadatel přijímá ústní námitky do 10 minut po události, ke které se námitka vztahuje, námitka nemá odkladný účinek
Ceny :
ceny jsou připraveny pro prvních 8 (v případě větší počtu účastníků než 16 pro 12 trojek)
ceny budou rozdělovány tak, že si zástupce trojek v pořadí od 1. místa budou vybírat vystavené ceny dle vlastního uvážení
-

