24. ROČNÍK/2015

MUŽI – ŽENY – 3 TURNAJE

ANTUKOVKA - PROPOZICE TURNAJE
Turnajový systém
Pro letní ligu byl zvolen turnajový systém. Hrají se tři turnaje. V každém turnaji je
maximální kapacita 10 týmů v kategorie ŽENY a 10 týmů v kategorii MUŽI. Pořadatel si
vyhrazuje právo na umístění divoké karty v každém z turnajů včetně finálového.

Družstva
o
o
o

o

Družstva se stávají účastníky ANTUKOVKY zaplacením startovného pro daný
turnaj a vyplněním soupisky.
Soutěže se účastní extraligová, prvoligová, druholigová družstva, krajánci a
libovolně sestavená družstva.
Název družstva je libovolný. Nesmí však být vulgární, obscénní, politicky
motivovaný, nesmí propagovat používání návykových látek, musí být
společensky únosný. O únosnosti názvu rozhoduje řídící soutěže. Povolen je i
start některého reprezentačního družstva (např. junioři).
Název družstva je garantován dvěma osobami. Aby se předešlo spekulacím a
nejasnostem, je vždy název družstva garantován jmény dvou hráčů. Jedině se
souhlasem těchto dvou hráčů může být napříště používán název družstva. Tito
dva hráči musí předložit pořadateli ke kontrole občanský průkaz nebo jiný
dokument s datem narození. Zahraniční hráči předkládají pas. Ostatní hráči
družstva OP předkládají pořadateli pouze v případě nejasností, podezření
nebo oprávněné stížnosti.

Hráči, jejichž jména garantují název družstva, mohou startovat v družstvu jiném
(samozřejmě na jiném turnaji).
Některá družstva mohou v průběhu soutěže zaniknout nebo se změnit v jiná. Jde
v podstatě jen o to, aby se předešlo spekulacím s názvy. Např., aby někdo nepoužil bez
vědomí „garantů“ název družstva, které již bodovalo, apod.
o
o
o

Přihláška a soupiska mužstva. Družstvo se přihlašují do soutěže elektronicky
přede.
Priority pro přihlášky:
extraliga do 21.3.2015, I.liga do 11.4.2015, II.liga, krajánci a libovolně
sestavená družstva do 5.5.2015. Soupiska družstva obsahuje kromě jmen
dvou garantů jmenný seznam hráčů. Hráči uvedou na soupisce datum
narození. OP budou pořadatelé vyžadovat pouze ve sporných případech.
Pokud nedojde ke spekulacím ze strany

hráčů, nebudou je pořadatelé obtěžovat jakýmikoliv zbytečnými
administrativními zásahy. Soupiska družstva může být v průběhu turnaje
doplňována (zaznamenat písemně) s tím, že na jednom turnaji smí hráč
startovat pouze za jedno družstvo!

o

Na všech turnajích jsou družstva nasazována



Postupný pavouk musí být znám na začátku vlastního turnaje
Kritéria nasazování jsou:
 počet bodů získaných v již odehraných turnajích letní
antukové ligy
 významné úspěchy na jiných velkých turnajích
 soutěž, kterou družstvo hraje, pokud se jedná o mužstva, která
startují pod hlavičkou svých mateřských oddílů
 přítomnost významných hráčů v mužstvu
 atraktivita družstva (ze zahraničí atd.)

pořadatel má vždy právo nasadit domácí družstvo (dle
přibližné výkonnosti).

HERNÍ SYSTÉM PŘI SAMOTNÉM TURNAJI













Každý turnaj je individuální a má svého vítěze a ceny – viz ceny, přesto se body sčítají
do závěrečného turnaje o celkového vítěze mistr ANTUKOVKY.
Maximální počet týmů je 10
Systém každého turnaje:
o Dvě pětičlenné skupiny, každý s každým
o Ze skupiny postupují dva nejlepší týmy
o Semifinále, malé finále o 3. místo a finále
o Týmy, které se umístí v základních skupinách na 3. až 5. místě v turnaji končí
na konečném 10. až 5. místě
Do 1. turnaje budou týmy rozlosovány pořadatelem turnaje.
Do dalších turnajů budou týmy nasazovány dle výsledků z předchozích turnajů.
Vždy se hraje na dva vítězné sety do 25 bodů (musí se vyhrát o 2 body). Za stavu 1:1
se hraje tie-break do 15 bodů (opět o 2 body). Počítání – 2:0 – 3 body, 2:1 – 2 body,
1:2 – 1 bod, 0:2 – 0 bodů.
Při rovnosti bodů ve skupině, rozhoduje počet vyhraných zápasů, setů, míčů, poté až
vzájemný zápas.
Při rovnosti bodů ve skupině se počítá počet vítězných míčů (ten tým, který má lepší
poměr vítězných a prohraných míčů je lepší).
Body ze základních a závěrečného turnaje se sčítají, body ze závěrečného turnaje mají
stejnou bodovou hodnotu jako body ze základních turnajů.
Při rovnosti bodů i po finálovém turnaji, rozhoduje o pořadí umístění ve finálovém







turnaji.
Zápasy ANTUKOVKY rozhodují oficiální rozhodčí ČVS, vždy jeden rozhodčí na kurt.
Oficiálním hracím míčem ANTUKOVKY je míč značky MOLTEN, které dodá pořadatel
Hráč, který nastoupí za jeden tým, tedy je uveden na soupisce týmu
v daném turnaji, nesmí nastoupit za jiný tým ve stejném turnaji.
Může nastoupit za jiný tým v následujícím turnaji.
Hráči nejsou organizátorem nikterak pojištěni, každý se účastní na vlastní
nebezpečí.

Při rovnosti bodů rozhoduje o umístění, poměr setů, dále poměr míčů.

Bodování
Body za umístění na turnaji jsou přidělovány následovně:
1. místo

100 bodů

2. místo

80 bodů

3. místo

60 bodů

4. místo

40 bodů

5. místo

30 bodů

6. místo

30 body

7. místo

20 body

8. místo

20 body

9. místo

10 body

10. místo

10 body

Termíny jednotlivých turnajů 2015:
o
o
o







9.5. sobota – TJ ABC BRANÍK
6.6. sobota – VSC ČELAKOVICE
27.6. sobota – TJ SOKOL DOBŘICHOVICE

Registrace týmů v 8:30, v 9:00 se hrají první utkání.
Přihlášení online a nebo na registrace@antukovka.cz,
informace ke stažení na www.antukovka.cz
Přihlášení do 1. turnaje nejpozději do 1.5.2015!!
Dotazy a informace na tel.: 777003018, info@antukovka.cz
Startovné 1.000 Kč/tým

Ceny
Základní turnaj muži a ženy
o
o
o

1. místo Krůta cca 5kg
2. místo Kýta cca 4kg
3. místo Krkovice cca 3kg

Závěrečný turnaj muži a ženy společně
o
o
o
o
o
o

1. místo PEČENÉ PRASE cca 100 kg
2. místo PEČENÉ PRASE
3. místo PEČENÉ PRASE

MISS ANTUKOVKY, dres ERREA
MVP – nejužitečnější hráč/ka, dres ERREA
SYMPAŤÁK ANTUKOVKY – dres ERREA

