Pravidla a organizace 9. ročníku turnaje v odbíjené smíšených družstev
1. a 2. ročníků, kvint a sext - 16. 4. 2014


















Turnaj bude rozdělen do dvou skupin:
skupina A (Prváci) – 1A4, 5A8, 5B8 skupina B (Druháci) – 2A4, 6A8 a 6B8.
Bude se hrát systémem každý s každým (ve skupině).
Vítěz setu nemusí vyhrát rozdílem 2 bodů, což platí v průběhu celého turnaje.
Zápas ve skupině se hraje na 2 sety do 20 bodů.
Hra se bude řídit standardními volejbalovými pravidly ve spojení s těmito úpravami:
 pokud hráč v průběhu hry kopne do míče nohou, soupeř získává bod
 přešlap pod sítí je považován za chybu.
 pokud se míč dotkne stropu, je to vždy považováno za chybu
Z každé skupiny postoupí první družstvo do finále a druhé družstvo se utká v zápase
o 3. a 4. místo. Z časových důvodů se nehraje o 5. a 6. místo.
O pořadí ve skupině rozhoduje počet získaných bodů:
 stav 2:0 = 3 body
 stav 1:1 = 1 bod při rovnosti skóre. Při nerovnosti skóre je další bod přičten
družstvu s lepším skóre
 prohra = 0 bodů
Při rovnosti celkových bodů rozhoduje vzájemný zápas a pak poměr míčů. Při rovnosti
bodů i poměru míčů se zařadí třetí set hraný do 10 bodů.
Zápas o 3. a 4. místo a finále se hrají na dva vítězné sety do 25 bodů. Případný třetí set
se hraje do 15.
V poli musí hrát vždy 6 hráčů z každého týmu, z toho minimálně 3 dívky.
V jednom družstvu může být maximálně 8 hráčů (napsaných na soupisce).
Střídat hráče během setu je možné pouze při získání míče, přičemž střídající hráč jde na
podání.
Pokud tým nenastoupí k zápasu do 5 minut od jeho vyhlášení, prohraje kontumačně 2:0.
Utkání řídí určený hlavní a čárový rozhodčí. Rozhodčí má vždycky pravdu, jeho
slovo je konečné a nelze se proti němu odvolávat.
Družstvo skupiny A (kvinty a 1. A), které skončí v tabulce na třetím místě, se
na 4. vyučovací hodinu vrací do třídy a pokračuje ve výuce.
Družstva sext a 2. A se učí podle rozvrhu do 9:25 a pak se již výuky neúčastní.
Povzbudit své zástupce při utkání mohou jen třídy, které se účastní turnaje, pokud
to dovolí vyučující v dané hodině. Jiným třídám nebude vstup do pavilonu
s tělocvičnami umožněn.
Družstvo musí být připraveno k zápasu již 10 minut před časem uvedeným
v harmonogramu.
Harmonogram
7:20 ....... Zahájení turnaje kvint a 1A4 (skupina A)
7:30 ....... 1A4 : 5B8
8:10 ....... 1A4 : 5A8
8:50 ....... 5A8 : 5B8
9:40 ....... Zahájení turnaje sext a 2A4 (skupina B)
9:50 ....... 2A4 : 6B8
10:30 ....... 2A4 : 6A8
11:10 ....... 6A8 : 6B8
11:50 ....... Zápas o 3. a 4. místo
12:30 ....... Finále vítězů skupin
13:15 ....... Zakončení turnaje

Seznam studentů, kteří se účastní velikonočního turnaje
Rozhodčí

: Čevela Václav (7A8), Vronka David (7A8), Chochola Tomáš (7A8),
Pavel Rojko (7A8), Tomáš Kocur (7A8), Jan Hammer (7A8),

Pořadatelská služba: Dagmar Kramná (6A8), Nikola Sýkorová (6A8),
Hrající studenti:

5A8
Veronika Batková
Eliška Venhudová
Michal Vašátko
Marek Tlolka
Vojtěch Neuwirt
Katka Slobodníková
Tony Skřipčák
Hana Fukalová

5B8
Martina Smrečani
Kateřina Skupníková
Jana Kůřilová
Marek Svatoš
Ondřej Charbulák
Martin Mrva
Jan Loska
Hana Kratochvilová

1A4
Tomáš Vojkůvka
Vít Valenta
Petr Červenka
Kateřina Marková
Kateřina Šugárková
Kateřina Otrusinová
Kateřina Karasová
Martina Lichnovská

6A8
Lucie Ježová
Aneta Petrová
Vojtěch Sýkora
Barbora Šustková
Lukáš Václavek
Martin Valošek
Adam Pudich
Barbora Tkadlečková

6B8
Eva Hrabovská
Markéta Mrázková
Simona Kovářová
Rostislav Riger
Ondřej Pollach
Jiří Hofírek
Luu Hoang Long
Barbora Kašparová

2A4
Jakub Labaj
Veronika Franková
Šárka Kőnigová
Jiří Hammer
Lukáš Chwistek
Michal Karas
Matěj Grochal
Kateřina Šídlová

