Pravidla Super poháru Giga Tour - družstva

PROPOZICE SOUTĚŽE:
Soutěže se mohou zúčastnit hráči, kteří jsou zařazeni na soupiskách díky umístění v žebříčku na Hracím místě
zařazené v Giga Bank Tour z uplynulé sezóně. Na soupisce družstva musí být minimálně 3 hráči.
STARTOVNÉ: 400,- Kč účast ve finále Super poháru 300,-Kč za účast v Územním finále a 200,-Kč kvalifikace I
( proběhne na Oblastním finále )
SOUPISKA: Soupisky jsou vytvářeny automaticky dle umístění na hracím místě a to viz příloha:
Soupiska nejde jakkoliv měnit ani doplňovat ( je dána žebříčkem hracího místa) Počty družstev viz příloha
Jeden hráč může reprezentovat i více hracích míst nesmí však nastoupit v proti sobě hrajících družstvech.
NASAZENÍ: Z A a B družstev, bude vytvořen žebříček ( sečtené body prvních tří hráčů získaných na hracím místě v
základních turnajích jednotlivců) všech družstev na všech hracích místech, která splňují minimálně Stříbrné hrací
místo ( bylo na hracím místě odehráno minimálně 16 turnajů na hracím místě)
Družstva dle vytvořeného žebříčku viz. dodatek pravidel mají postup do Územního Finále Super Poháru rovnou.
Ostatní družstva musí sehrát kvalifikaci I o postup a to na Oblastním finále kam je hrací místo vylosováno.
SYSTÉM TURNAJE:
Družstev ve finále: družstva postupující přímo do územního finále + družstva z kvalifikace
Finále: Družstva jsou rozlosovány do skupin tříděním s postupem prvních dvou družstev do upraveného
obráceného pavouka s tím že Finalisté v kole vítězů skončí na 1-2 místě a poražená družstva s jednou porážkou se
mohou umístit maximálně na 3 místě. A družstva na 3 místě hrají útěchu ten samí způsob jak postupující.
O pořadí v tabulce rozhodují tato kritéria:
1.počet bodů
4.rozdíl bodů ze všech utkání
2.počet bodů ze vzájemných utkání
5.rozdíl legů ze všech utkání
3.rozdíl legů ze vzájemných utkání
6.los
Kvalifikace: upravený obrácený pavouk viz. výše nasazení tříděním a dle umístění v žebříčku družstev
postupují družstva na 1-4 místě do Územního Finále při účasti nad 12 družstev v kvalifikaci
postupují družstva na 1-3 místě do Územního Finále při účasti do 12 družstev v kvalifikaci
postupují družstva na 1-2 místě do Územního Finále při účasti do 8 družstev v kvalifikaci
HRA V UTKÁNÍ:
ZÁPASY SE HRAJÍ NA 6 DVOUHER DOMÁCÍ: PRVNÍ SERIE A,B,C A DRUHÁ B,C,A HOSTÉ: X,Y,Z A X,Y,Z
V PŘÍPADĚ NEROZHODNÉHO STAVU UTKÁNÍ DRUŽSTEV ROZHODNE ČTYŘHRA
JEDNOTLIVÝ ZÁPAS se hraje ve hře 501 DO na DVA HRANÉ LEGY – první leg začíná vždy domácí hráč (Utkání může
skončit 2:0, 1:1, 0:2)
UTKÁNÍ: Oba kapitáni vyplní před utkáním čtyřhru a první tři dvouhry.

Hrací místa:
Kvalifikace proběhne v místech Oblastního finále jednotlivců
Územní finále proběhne v místech Územního finále jednotlivců
Finále bude určeno do konce základních turnajů kam postoupí z Každého Územního
finále vždy tolik družstev, aby finále mělo účast celkem 24 družstev.
ODMĚNY: viz. příloha

Pořadatel si vyhrazuje právo změn!
Dodatek č.1 – postupy přímo z žebříčku A a B družstev která mají odehraných minimálně 15
turnajů na svém místě
Přímý postup do Územního finále se řídí pravidlem:
Když je v ročníku do 4 Oblastních finále postupuje rovnou maximálně 8-12 družstev ze žebříčku
Když je v ročníku do 6 Oblastních finále postupuje rovnou maximálně 6-12 družstev ze žebříčku
Když je v ročníku do 8 Oblastních finále postupuje rovnou maximálně 4 - 8 družstev ze žebříčku
Když je v ročníku nad 8 Oblastních finále postupuje rovnou maximálně 4 -6 družstev ze žebříčku
(vychází se vždy z celkové účasti postupujících družstev z Oblastní kvalifikace)
dodatek č.2.- Právo startu družstev v Super poháru
A družstvo může postavit každé hrací místo, které má splněno Základní hrací místo 5-10 turnajů
B družstvo může postavit hrací místo, které má splněno Bronzové hrací místo 11-15 turnajů

C družstvo může postavit hrací místo, které má splněno Stříbrné hrací místo 16-20 turnajů
D družstvo může postavit hrací místo, které má splněno Zlaté hrací místo 21-25 turnajů
E družstvo může postavit hrací místo, které má splněno Diamantové hrací místo 26-30 turnajů
F družstvo může postavit hrací místo, které má splněno Generální hrací místo 31 a více turnajů
dodatek č.3. - Sestavení soupisek družstev – je to pevně dané
A družstvo = hráči na 1-5 místě v žebříčku na hracím místě
B družstvo = hráči na 6-10 místě v žebříčku na hracím místě
C družstvo = hráči na 11-15 místě v žebříčku na hracím místě
D družstvo = hráči na 16 - 20 místě v žebříčku na hracím místě
E družstvo = hráči na 21-25 místě v žebříčku na hracím místě
F družstvo = hráči na 26 - 30 místě v žebříčku na hracím místě

