Systém soutěže KP I. tř. dospělí
Přihlášeno 5 družstev
Systém každý s každým dvakrát ve třech termínech všechna družstva.
Ve dvou kolech by každé družstvo hrálo 3 utkání v jednom by hrálo dvě
utkání.
2012
Leden , ČK
Únor ČB
Duben ČK
1-4 , 2-3
2-5, 3-4
1-5, 4-2
4-2, 5-1
5-3, 1-2
5-4, 2-3
2-5, 3-4
3-1, 4-5
5-3, 1-2
1-3
1-4
Družstvo
1
2
3
4
5

hraje v kole
3x
3x
3x
3x
2x

hraje v kole
3x
2x
3x
3x
3x

hraje v kole
2x
3x
2x
2x
3x

Systém soutěže KP dorostu
Přihlášeno 5 družstev , každý s každým

Systém soutěže KP I. tř. žactva
Přihlášeny 4 družstva , každý s každým jako minulý ročník

Systém soutěže KP II. tř. žactva
Přihlášeno 6 družstev
1.kolo:
Dvě skupiny po třech týmech a pak první s prvním ,druhý s druhým
atd. o konečné pořadí jako předloni. Tři utkání pro každý tým
2.kolo : Do skup. "A" družstva z prvního kola umístněná 1, 4, 5 ,
"B skupina 2, 3, 6
Dále se hraje jako v prvém kole .
Body se všem z obou kol sečtou a vznikne
pořadí všech týmů. V případě rovnosti bodů určí pořadí skore
zápasů, poté setů, případně míčků . Tři utkání pro každý tým.
3. kolo : tak jako druhé kolo . Všechny dosažené body se sčítají.
ze všech 3 kol dohromady,vznikne konečné pořadí konečný vítěz
nemusí být to družstvo které vyhrálo ve třetím kole.
Tři utkání pro každý tým.

Systém soutěže KP II. tř. dospělí
Přihlášeno 10 družstev

/není zatím doloženo zaplacení celé určené platby od ČZ Strakonice !!
Pro zajištění sehrání soutěže za tohoto počtu družstev nestačí 3 pořadatelská místa
, ale 6 dvakrát tolik a tím pádem na uhrazení hal vybrané startovné nemůže stačit .
Je nutné, aby každé družstvo počítalo na doplacení
cca 450.- až 500.- Kč.
Po skončení celé soutěže budeme vědět kolik tato soutěž přesně stála a dle toho se zařídit
v další sezoně / mohou tam zase být ale jiní pořadatelé / Nevíme jak pořadatelé
i jednotliví hráči přistoupí k akci, jak rychlý bude průběh turnajů.
O doplacení částky a jeho termínu rozhodne JčBaS.

nasazeny první dvě družstva /z loň.soutěže/ na pozice prvních družstev ve skupinách ,k nim
budou vylosována jedno z družstev na 3. a 4.místě z loňské soutěže

2.

" Vodňany "A" neb Štěpán.
2. nasaz. Vodňany "A" neb Štěpán.
5.
6.
8.
7.
9.
10.
Vylosovat na místa čísel 5 - 10 družstva:
Vodňany "B" , Sez.Ústí "A", Sez.Ústí "B"
Sok.Č.Buděj. "C", Sl. Jin. Hradec, ČZ Strakonice
Zásadou bude rozhodit do odlišných skupin : /Křemže už je/ ,Vodňany "A" a "B"
Sez.Ústí "A" a "B", Sok. ČB "C" do skup. "B" a pak dolosovat ostatní družstva
Po tomto prvém kole budou družstva částečně rozhozena pro kolo druhé , aby družstva
měla jiné soupeře.
2.kolo
skup. "A"
29.1.2012 Vodňany vítěz skup. "A"
dle výsledků 1.kola
2. Druž. Skup "B"
3. "
skup. "A"
4. "
skup. "B"
5. "
skup. "A"

skup. "B"
28.1. Sez.Ústí vítěz skup.
"B"
2.druž. skupiny "A"
3. druž. skupiny "B"
4. druž. skupiny "A"
5. druž. skupiny "B"

Všechny dosažené výsledky se budou stále sčítat.
Po druhém kole se každému družstvu sečtou bodové zisky a utvoří se pořadí všech družstev
v případě shody bodů rozhodne o pořadí skore zápasů ,setů případně míčků dle SŘ.
Bodové zisky a skore se družstvům započítá k výsledkům třetího kola.
STK veří, že se neumístní obě druž. /oba pořadatel. oddíly/ Vodňan i S.Ústí v jedné skupině.
z důvodu pořadatelství

3.kolo
skup. o 1.-5. místo
18.2.2012 Sok.ČB
startuje první až páté družstvo po 2.kole

18.-19.2.

skup. o 6.-10. místo
Sez.Ústí /náhradní Netolice, Strak./
startuje 6.-10. družstvo po 2.kole

Všechny dosažené výsledky se sčítají se při rovnosti bodů rozhoduje skore jako po druhém kole.
Toto platí pro obě skupiny. Družstva ve skup. na 6.-10. místě se nemohou již umístnit lépe než
na 6.místě.

STK JčBaS - Roman Vokoun

