
Rozpis: PA-U14Z-TR1 (KP  trojky dívky 1         2022/23 
Vedoucí soutěže: Mgr. Stanislav Musil, tel. 777148660, email: standa.lanskroun@gmail.com 
  
Systém:  pohárový - kvalifikace + 5 soutěžních kol 

• Soutěžní turnaje (kola):  3 skupiny (6, 6, 5) 

• Utkání v soutěžních kolech se hrají na 2 hrané sety, ve skupinách každý s každým. V případě, 
že skupiny nejsou kompletní a že je méně než 5 družstev, hraje se každý s každým na dva 
vítězné sety. 

• Počet účastníků – 17 (ČT A,B; Cho; La A,B,C; Le A,B; MT; Pa; Po A,B; Sy A,B,C,D; Ži) 

• Hrací dny: neděle (kvalifikace  i soutěžní kola) 

• Začátek turnajů – 9:00 hod 

• Pořadatelé jsou povinni zaslat družstvům rozlosování turnajů alespoň týden předem 

• Rozhodčí, míče a zápisy zajišťuje pořadatel 
 
Věková kategorie:  - dívky narozené 2010 a mladší 
   - smíšená družstva nejsou povolená 
 
Soutěž se hraje:     

• Kvalifikace – antuková hřiště 

• 1. - 5. soutěžní kolo – tělocvičny  
 
Kvalifikace:  

• Neděle 11.9.2022, pořadatel Lanškroun 

• Podrobný rozpis kvalifikačního turnaje je přílohou tohoto rozpisu 
  
Soutěžní kola: 

• Systém:  pohárový, 3 skupiny (6, 6, 5), ve skupinách každý s každým na 2 hrané sety 

• Bodování: 2:0 = vítěz 2 body, poražený 0 bodů 
                                           1:1 = každé družstvo 1 bod 
   Pokud z důvodu absence družstev klesne jejich počet v turnaji na 4, hraje se  
   na 2 vítězné sety! 

  Bodování italské: 2:0 = vítěz 3 body, poražený 0 bodů  
      2:1 = vítěz 2 body, poražený 1 bod) 

• O pořadí v jednotlivých soutěžních turnajích rozhoduje: 
  1/ počet bodů 2/ počet výher, 3/ poměr setů, 4/ poměr míčů,  
  5/ vzájemné utkání 
 
Výsledky, tabulky:  
Pořadatel vyhotoví tabulku s výsledky a nechá ji zkontrolovat a podepsat trenéry všech 
zúčastněných družstev – tím jsou zapsané výsledky potvrzeny.  

• Originály tabulek zůstávají u pořadatelů, uschovají je do ukončení soutěže. 

• Kopie tabulek zašlou pořadatelé elektronickou poštou: 
o vedoucímu soutěže -  stanislav.musil@gmail.com 
o Marcele Sezemské - marcela.sezemska@seznam.cz (komise mládeže) 
o trenérům (vedoucím) všech zúčastněných družstev (dle adresáře) 
o organizačním pracovníkům zúčastněných oddílů (dle adresáře) 

 
Bodové hodnocení („pohárové body“) v jednotlivých soutěžních kolech (turnajích):  
   1. – 20 b.   2. –  18 b.   3. –  17 b.    4. –  16 b.             5. –  15 b.       6. –  14 b.
   7. – 13 b.   8. –  11 b.   9. –  10 b.           10. –   9 b.   11. –    8 b.     12. –    7 b.         
 13. –   6 b.  14. –    4 b.   15. –  3 b   16.  -   2 b.   17. –    1 b. 
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Postupy, sestupy po jednotlivých soutěžních kolech: 

• 5. a 6. družstvo A skupiny sestupuje v dalším kole do B skupiny 

• 1. a 2. družstvo B skupiny postupuje v dalším kole do A skupiny 

• 5. a 6. družstvo B skupiny sestupuje v dalším kole do C skupiny 

• 1. a 2. družstvo C skupiny postupuje v dalším kole do B skupiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Evidence: 

• Soutěž bude ve VIS evidována, po každém kole bude aktualizováno celkové pořadí! 

• Vedoucí soutěže bude posílat po odehraném soutěžním kole zprávu vedoucím družstev, 
organizačním pracovníkům a předsedkyni KM. 

 
Konečné pořadí v soutěži:  

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

• při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění na posledním turnaji 
   
Rozlosování: 
Kvalifikace 11.09.2022 Lanškroun 
1. kolo  02.10.2022 SY, Po, La 
2. kolo  23.10.2022 Le, Pa, SY 
3. kolo  13.11.2022 ČT, Po, MT 
4. kolo  27.11.2022 SY, Le, ČT 
5. kolo  15.01.2023 ČT, Le, MT 
 
 Pozn.: V případě, že budou mít pořadatelé svá družstva v jedné skupině, budeme oslovovat pro  
             pořádání další oddíly. 
  
Neúčast družstva na turnaji: 

• Pokud se družstvo turnaje nemůže zúčastnit, nahlásí co nejdřív absenci pořadateli turnaje 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 na turnaji pak budou družstvu odečteny 2 body (z celkového bodování soutěže). 

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

 
UPOZORNĚNÍ: 
V souvislosti s vývojem pandemie COVID 19 upozorňujeme, že může dojít, v návaznosti na celostátní 
opatření, k úpravě soutěží (např. systému soutěže, bodování, rozdělení skupin, počtu družstev, …) 
 
 
 
 
Mgr. Stanislav Musil       Marcela Sezemská 
vedoucí soutěže       předsedkyně KM 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha rozpisu PA-U14Z-TR1: 
 
Rozpis kvalifikačního turnaje – Lanškroun – 11.9.2022 
 
Základní skupiny: 
 A: Pa, SY A, MT, ČT B, La C, 
 B: Po A, SY B, La B, Ži, 
 C: Le A, Po B, Cho, SY C, 
 D: La A, ČT A, Le B, SY D. 
V základních skupinách se hraje každý s každým na čas, délka utkání 12 minut.  
Rozehry se po ukončení časového limitu nedohrávají.  
O pořadí v základních skupinách rozhoduje počet dosažených bodů (výhra = 2 body, remíza = 1 bod, 
prohra = 0 bodů).  
Při shodě bodů u dvou družstev rozhoduje vzájemný zápas. 
Při remíze nebo shodě poměru bodů u více družstvech rozhoduje celkový poměr míčů. 
 
Dále se hraje dle umístění v základních skupinách o rozřazení do výkonnostních skupin pro 1. kolo 
soutěže.  Utkání se hrají na čas - 15 minut, rozehry se po ukončení časového limitu nedohrávají. 
Utkání nemůže skončit remízou. Pokud je po ukončení časového limitu nerozhodný stav, hraje se 
zlatý set do 5 bodů - kdo dosáhne 5. bodu, vyhrál (možné vítězství 5:4). 
 
O postup do skupiny A se hrají utkání: 
E: 1A x 2B 
F: 1B x 2C 
G: 1C x 2D 
H: 1D x 2A 
Vítězové utkání E,F,G,H postupují do A skupiny pro 1. kolo. 
 
O zařazení do C skupiny se rozhodne v utkáních: 
I: 3A x 4D 
J: 3B x 4A 
K: 3C x 4B 
L: 3D x 4C  
Poražení I,J,K,L budou pro 1. kolo kvalifikace zařazeni do skupiny C.  
Dále do skupiny C bude již po základní skupině  nasazen 5. tým ze skupiny A. 
 
Rozřazení do skupiny A a B bude podle výsledků utkání: 
M: poražený F x vítěz I 
N: poražený G x vítěz J 
O: poražený H x vítěz K 
P: poražený E x vítěz L 
Poražení M,N,O,P budou v 1. kole hrát ve skupině B. 
 
O dvě místa ve skupině A se hrají utkání: 
Q: vítěz M x vítěz O 
R: vítěz N x vítěz P 
Vítězové Q,R budou hrát v 1. kole ve skupině A, poražení Q,R budou hrát ve skupině B. 
 
 
 
 


