PRAVIDLA pro Finále SuVoSo 2013
Systém: Pokud přijedou všichni – 10 přihlášených družstev:
Hrají se dvě ligové soutěže o pěti týmech: I.liga, II.liga.
 Vyhlášení sušické ligy se koná v restauraci „Letiště“. Předpokládám okolo 17,03.
 Kdo dohraje a už nepíská žádný zápas, tak klidně může jít do hospody. Aspoň
nebude dlouhý čekání na jídlo a budeme si objednávat postupně.
 V první lize je 5 družstev a v druhý lize také 5 družstev.
 Proto v každé lize bude stejný systém.
 Upozorňuji - pokud není družstvo připraveno ke hře, tak automaticky kontumace 0
bodů, pokud někdo neodpíská podle rozpisu, tak -3 body
 Rozhodčí zapisuje výsledek zápasu do tabulky, vítěz kontroluje.

I. liga, II. liga:: pět družstev, celkem 10 zápasů,
Hraje se na dva hrané sety do právě 25 bodů.
Logické úpravy při jiném počtu družstev jsou povoleny.
Bodování: 3 body za vítězství 2:0, 2 body za aktivní remízu 1:1, 1 bod za pasivní remízu 1:1,
za absolutní remízu 1,5 bodu (absolutní remíza např. 25:19, 19:25) a 0 bodů za prohru 0:2. Při
kontumaci zápasu je započítán výsledek 0:2 (0:50) v neprospěch kontumovaného týmu. V
případě rovnosti bodů v závěrečné tabulce rozhoduje jako první kritérium vzájemný zápas,
minitabulka ze vzájemných zápasů, dále vyšší počet vyhraných setů, nižší počet prohraných
setů, skóre ze vzájemných zápasů, rozdíl celkového skóre (vyšší číslo výhoda), vyšší číslo
vyhraných bodů, nižší číslo obdržených bodů, vyšší podíl celkového skóre, los.
v 9,09 přítomni a v 9,31 začínáme hrát
I.liga: hrají Trilobiti : Dřevaři - rozhodčí Otavská směs - stačí jeden , dva lidi v 9,22
II.liga: hrají Ďáblíci : Tygři - rozhodčí Otavská směs - stačí jeden , dva lidi v 9,22
Zápis o utkání: Rozhodčí a zapisovatel mají povinnost zapsat konečný výsledek do tabulky.
Vítěz zápasu kontroluje správnost zápisu.
Chybné zapsání a vyplnění do tabulky bude trestáno. Pro opakovaný postup mohou být
družstvu odebrány body.
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