
Rozpis: PA-U14M-TR (KP trojky chlapci)         2022/23 
Vedoucí soutěže: Petr Sezemský, MT: 777 153 428, mail: petr@sezemsky.cz 

  

Informace: - Soutěž řídí PA KVS 

  - Počet družstev v soutěži – 13 (ČT 2x, Cho 2x, Kerh, La, Pa, Po 2x, Sy 4x) 

  - Věková kategorie – chlapci narození 2010 a mladší 

  - Hrací dny – neděle, počet hracích dní 7 (kvalifikace + 6 soutěžních kol)) 

  - Začátek turnajů – 9:00 hod. (v případě nutnosti lze po dohodě posunout) 

  - Hraje se: - kvalifikace + 6. soutěžní kolo na venkovních hřištích 

    - 1.-5. soutěžní kolo v tělocvičnách, halách 

  - Na hřišti hrají vždy tři hráči – smíšená družstva nejsou povolená 

  - Rozhodčí zajišťuje pořadatel 

  - Pořadatelé jsou povinni zasílat družstvům rozlosování turnajů nejpozději  

    týden předem 

       

Kvalifikace: 

 - Termín: - neděle 2.10.2022, pořadatel Svitavy  

 - Systém: - turnajový, každý s každým na jeden set do 15 bodů (rozdíl minimálně 

     2 body) 

 - Bodování: - vítězství = 1 bod, prohra = 0 bodů  

 - O pořadí rozhoduje: 1/ počet bodů (= vítězství)  2/ celkový poměr míčů      

  - Rozdělení družstev pro 1. soutěžní kolo: 

   A skupina (4 družstva): 1. –  4. tým z kvalifikace 

   B skupina (4 družstva): 5. –  8. tým z kvalifikace 

   C skupina (5 družstev): 9. – 13. tým z kvalifikace 

    

Soutěž – 6 soutěžních kol: 

 - Systém: pohárový 

   A sk. a B sk.  (po 4 družstvech) hraje každý s každým na 2 vítězné sety; 

   C sk. (5 družstev) hraje každý s každým na 2 hrané sety; 

   Pokud v C sk. klesne pro neúčast některého týmu počet družstev na 4,  

   hraje se turnaj na 2 vítězné sety. 

 - Bodování: Utkání hraná na 2 vítězné sety: 2:0 = vítěz 3 body, poražený 0 bodů 

           2:1 = vítěz 2 body, poražený 1 bod 

   Utkání hraná na 2 hrané sety:    2:0 = vítěz 2 body, poražený 0 bodů 

           1:1 = každé družstvo 1 bod 

 - O pořadí v jednotlivých turnajích rozhoduje:   

   1/ počet bodů 2/ počet vítězství   3/ poměr setů 4/ poměr míčů 

 - Postupy, sestupy:  

   - družstva, která se v turnaji umístí na posledním místě ve sk. A, B,  

     sestupují do skupiny B, C,  

   - družstva, která se v turnaji umístí  na prvním místě ve sk. B, C,  

      postupují do skupiny A, B 

 - Po každém kole budou družstvům na základě pořadí přiděleny „pohárové“ body: 

   1. –   16 b. 2. – 14 b. 3. – 13 b. 4. –  12 b.  

   5. –   11 b. 6. –   9 b. 7. –   8 b. 8. –    7 b.  

   9. –     6 b.      10. –  4 b.       11. –  3 b.       12. –    2 b. 

   13. –   1 b. 

 

Výsledky, tabulky: 

mailto:petr@sezemsky.cz


 - Pořadatel vyhotoví tabulku s výsledky, trenéři družstev si výsledky zkontrolují,  

   tabulku podepíší – tím jsou zapsané výsledky potvrzeny 

 - Originály tabulek zůstávají u pořadatelů, uschovají je do ukončení soutěže 

 - Kopie tabulek  zašlou pořadatelé elektronickou poštou: 

  - Petru Sezemskému; petr@sezemsky.cz (= vedoucí soutěže), 

  - Marcele Sezemské; marcela.sezemska@seznam.cz (= komise mládeže), 

  - trenérům (vedoucím) všech zúčastněných družstev (dle adresáře), 

  - organizačním pracovníkům zúčastněných oddílů (dle adresáře) 

 

Evidence:  Výsledky jednotlivých turnajů plus aktuální pořadí soutěže:  

  bit.ly/PA-ZCIM-TR-CH 

  Archiv soupisek a tabulek z turnajů:  

  bit.ly/PA-ZCIM-TR-CH-2022-2023 

 

Konečné pořadí v soutěži:  

  - určí součet „pohárových“ bodů za umístění ze všech turnajů 

  - při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění v posledním turnaji 

    

Rozlosování a předpokládaní pořadatelé: 

 Kvalifikace: ne 02.10.2022  pořadatel: Sy  

 1. kolo: ne 06.11.2022  pořadatel: ČT, Cho, La      

 2. kolo: ne 18.12.2022  pořadatel:   Sy, Po, La 

 3. kolo: ne 15.01.2023     pořadatel: Pa, Sy, Sy 

 4. kolo:  ne 26.02.2023  pořadatel: Po, ČT, Sy     

 5. kolo: ne 26.03.2023  pořadatel: ???  

 6. kolo: ne 14.05.2023  pořadatel: Sy  

  

 V případě, že budou mít plánovaní pořadatelé družstva ve stejné skupině, nebo 

 nebudou moci zajistit dostatečný počet hřišť, budou změny řešeny operativně, po 

 odehrání jednotlivých soutěžních kol. 

 

Neúčast družstva na turnaji: 

 - Pokud se družstvo nemůže turnaje zúčastnit, nahlásí co nejdříve svoji absenci  

   pořadateli a vedoucí soutěže. 

 - V případě neúčasti družstva na turnaji budou výsledky v tabulce skupiny 

   kontumovány. 

 - Družstvo se umístí ve skupině na posledním místě, za které si do celkového 

   hodnocení připíše odpovídající bodový zisk. 

 - Za neúčast v turnaji pak budou družstvu odečteny 2 body (z celkového počtu  

   získaných bodů). 

 - Pokud bude takových družstev více, skončí shodně na posledním místě. 

__________________________________________________________________________ 

 

UPOZORNĚNÍ: 

V souvislosti s vývojem onemocnění COVID 19 upozorňujeme, že může dojít, v návaznosti 

na případná celostátní opatření, k úpravě soutěží (např. systému soutěže, bodování, rozdělení 

skupin, počtu družstev, …) 

 

Petr Sezemský       Marcela Sezemská 

vedoucí soutěže       předsedkyně KM 
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