Pravidla:
Základní a nejdůležitější pravidlo: jdeme si hrát s jinou dvojicí zábavnou hru a chceme se u
toho především bavit. Z toho plyne, neřeším žádné protesty a spory vzniklé během
jednotlivých zápasů. Vše si vyřešíte v duchu fair play, případně gentlemanského chování.
Výjimkou bude nekomunikující družstvo, které ani po mé urgenci nepočne hrát utkání.
Takové bude ze soutěže vyřazeno a všechny jeho výsledky zkontumovány.
Všechna utkání musí být odehrána v naší hale Brno, Václavská 6.
Hraje se podle pravidel stolního tenisu České asociace stolního tenisu - ČAST
Tolerované odchylky jsou dány parametry haly a jednotlivých kurtů a technického vybavení.
Dále dovednostmi jednotlivých účastníků, (např. technika podání - podání z ruky a jiné
prohřešky), kde opět bude záležet na vzájemné domluvě.
Průběh utkání:
Každé utkání se skládá z pěti zápasů. 4 dvouhry, tak, aby si každý z první dvojice zahrál jednu
dvouhru proti každému z druhé dvojice. Na závěr pak obě dvojice hrají proti sobě jednu
čtyřhru. Za každé vítězství v zápase obdrží tým jeden bod. Takže výsledek utkání pak může
být 5:0, 4:1, 3:2 a naopak.
Každý zápas budete hrát na tři vítězné sety do 11 dosažených bodů s minimálním rozdílem 2
bodů. Možné výsledky: 3:0, 3:1, 3:2 a naopak.
Výsledky jednotlivých zápasů a celého utkání zapisujete do zápisu utkání a pokud možno
ihned odesíláte čitelně ofocený a oběma kapitány podepsaný na p.barvinek@volny.cz.
Za každé vítězné utkání získává tým 3 body, za prohrané utkání 1 bod a za kontumaci (pokud
družstvo přestane komunikovat a reagovat na nabídky k utkání) 0 bodov.
Kritéria pořadí ve skupině:
1. Počet bodů
2. Rozdíl skóre dosažené ve všech zápasech.
3. Vzájemné utkání
Domluva utkání:
Pomocí sdělených kontaktů. Představa je, že každé družstvo nabídne ostatním družstvům své
ideální časy a dny, ve kterých by rádo odehrálo svá utkání. Tam, kde se termíny potkají, se
můžete hned domlouvat na konkrétní termín. Tam, kde se nabízené termíny budou lišit, bude
nutná individuální domluva s nelezením vhodného termínu. Myslím, že je možné odehrát i 2
utkání zaráz a to tak, že se domluvíte 3 družstva na stejný den. Nepředepisuji nikomu, kdy
a s kým má hrát, jestli ve všední den nebo ve svátek. Platí pouze, že všechna utkání se hrají na
Václavské 6.
.

