Pravidla pro 10. ročník amatérského nohejbalového turnaje trojic
Uhříněves 2013, 24. srpna
Turnaj je hrán podle oficiálních pravidel nohejbalu, který vydal Český nohejbalový svaz 2.12.2012 a
jsou účinná od 1.1.2013 (viz http://nohejbal.org/files/dokumenty/zakladni_dokumenty/Pravidla_021212.pdf)
s níže uvedenými úpravami. Jedná se o turnaj trojic a je hrán na tři dopady.
Složení družstev a počet hráčů:
Na hřiště musí nastoupit vždy 3 hráči za každý tým. Hra v menším počtu než 3 není možná. Při hře ve
skupinách (viz níže) je možno „vypůjčit“ si hráče z týmu hrajícího v jiné skupině avšak jen se souhlasem ředitele
turnaje. Na turnaji mohou startovat muži i ženy tj. mohou se zúčastnit čistě mužské (3 muži v týmu), čistě ženské
(3 ženy v týmu) nebo smíšená družstva (1 žena a 2 muži nebo 2 ženy a 1 muž).
Úroveň hráčů:
Turnaj je určen hráčům, kteří nejsou registrováni v ČNS a těm kteří jsou registrováni v ČNS, ale
zároveň hrají max. okresní soutěž (případně v Praze 1. až 3. třídu krajské soutěže). Všichni zúčastnění hráči musí
v době konání turnaje dosáhnout minimálně 15-ti let věku.
Výjimku z těchto podmínek může udělit pořadatel a musí být udělena před startem turnaje a zároveň
musí být známa všem účastníkům turnaje! V opačném případě, pokud budou tyto skutečnosti zjištěny v průběhu
či po turnaji, bude celé družstvo z turnaje diskvalifikováno.
Herní systém:
Herní systém bude určen podle počtu přihlášených týmů. K dispozici je několik variant:

1 skupina systémem každý s každým,

více základních skupin + následné play-off (čtvrfinále - finále),

více základních skupin + finálová skupina a skupina o konečné umístění,

atd.
Všechna utkání se hrají na dva vítězné sety do 10, kdy 10. bod je vždy posledním. Případný třetí set se
hraje ve zkrácené podobě do 10 bodů, ale od počátečního stavu 5:5.
Případné protesty řeší ředitel turnaje na místě a nelze se proti nim nijak bránit… 
Stanovení pořadí:
Za každý vyhraný set se přiděluje jeden bod. O pořadí rozhodují následující kritéria v tomto pořadí:
1. počet bodů,
2. vzájemný zápas,
3. větší rozdíl vyhraných a prohraných setů,
4. větší rozdíl vyhraných a prohraných míčů,
5. los.
Rozhodčí:
Zápasy řídí jeden rozhodčí, který je členem poraženého týmu z předchozího zápasu. Otáčení bodů
provádí opět člen týmu, který byl poražen v předchozím zápase. Rozhodčí a hráč pro otáčení bodů pro první
zápas (v každé skupině) bude určen losem před zahájením turnaje.
Se sportovním pozdravem
Ing. Petr Souček, Ph.D., ředitel turnaje a prezident MAESTRO CLUBU Kolovraty
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