Systém soutěže MČR družstev dorostu 2021
(3 dny)
Základní část turnaje se odehraje v čtyřech skupinách systémem každý s každým.
Jednotlivá utkání se hrají na sedm zápasů (2x dvouhra chlapců, 2x dvouhra dívek,
smíšená čtyřhra, čtyřhra chlapců, čtyřhra dívek). Hráč smí nastoupit ve dvou zápasech
v utkání, avšak ve dvou různých disciplínách. Pořadí družstev pro základní část určí STK
ČBaS ve spolupráci s vrchním rozhodčím dle rozpisu soutěžní sezóny mládeže 2021.
Finálová část se odehraje KO systémem. Do čtvrtfinále postoupí družstva, která se
umístila na 1. a 2. místě v jednotlivých skupinách. Družstva, která se umístila na 3. a 4.
místě ve skupinách, sehrají ještě jedno utkání o konečné pořadí.
Všechna utkání ve finálové části a v části o konečné pořadí se hraji na vítězství prosté
(do dosažení čtyř bodů pro jedno z družstev).
Rozdělení do skupin:
Do třech skupin, označených A - D, budou vylosovány družstva ze čtyř košů.
Koš 1 - Družstva v pořadí 1 - 4 na první pozici ve skupinách A - D
Koš 2 - Družstva v pořadí 5 - 8 na druhé pozici ve skupinách A - D
Koš 3 - Družstva v pořadí 9 - 12 na třetí pozici ve skupinách A - D
Koš 4 - Družstva v pořadí 13 - 16 na třetí pozici ve skupinách A - D
Pořadí utkání:
1. kolo - 1 proti 4, 2 proti 3
2. kolo - 1 proti 2, 3 proti 4
3. kolo - 1 proti 3, 2 proti 4
Pořadí zápasů:
1. Smíšená čtyřhra
2. Čtyřhra chlapců
3. Čtyřhra dívek
4. První dvouhra chlapců
5. První dvouhra dívek
6. Druhá dvouhra chlapců
7. Druhá dvouhra dívek
Pořadí zápasů je orientační, může být změněno pro zachování plynulosti turnaje.
Kritéria pro postup ze skupin do finálových zápasů.
a) počet bodů
b) rozdíl vyhraných a prohraných zápasů
c) rozdíl vyhraných a prohraných setů
d) rozdíl vyhraných a prohraných míčů
f) los

Družstva, která se umístila na 1. místě ve skupinách, budou rozlosována do pavouka na
pozice 1 - 4. Družstva, která se umístila na 2. místě ve skupinách, budou rozlosována
na pozice 5 - 8. Pozice 5 - 8 budou rozlosovány tak, aby se nepotkaly družstva ze skupiny
ve čtvrtfinále.
Družstva, která se umístila na 3. a 4. místě ve skupinách, sehrají ještě jedno utkání o
konečné pořadí.
Časový program:
Pátek
12:00 - 1. kolo základní části
15:00 - 2. kolo základní části
Sobota
9:00 - 3. kolo základní části
12:00 – utkání o konečné pořadí družstev na 3. a 4. místě po základní části
15:00 - Čtvrtfinále
Neděle
9:00 - Semifinále
12:00 - Finále a o 3. místo
Průběh turnaje:
Skupinová část - Každé skupině budou přiřazeny 2 kurty, na kterých budou sehrána
jednotlivá utkání (1 kurt = 1 utkání, celkem tedy 8 kurtů). Pokud se uvolní kurt skupiny s
dohraným kolem, mohou zde být odehrány zápasy ostatních skupin pro zachování
kontinuity turnaje.
Od čtvrtfinále - Každé utkání bude sehráno na dvou kurtech.

