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Pravidla pro 8. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
Dejvice 2010, 22. května
Turnaj je hrán podle oficiálních pravidel mezinárodní volejbalové federace (český překlad v plném znění
k dispozici k nahlédnutí u ředitele turnaje) s níže uvedenými úpravami.
Smíšenost a počet hráčů:
Na hřiště musí nastoupit vždy 6 hráčů za každý tým. Hra v menším počtu než 6 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. Podmínkou účasti na turnaji je rovněž smíšenost družstev, kdy na hřišti musí být minimálně 2 osoby opačného
pohlaví nežli zbytek týmu. Je tedy možno hrát ve složení 4+2 ve prospěch mužů či žen, případně ve složení 3+3.
Amatérismus:
Turnaj je pořádán jako amatérský. Turnaje se nemohou zúčastnit registrovaní hráči s úrovní KP1 a vyšší, kteří
jako hráči dosud aktivně působí. Bude-li tato skutečnost v průběhu či po turnaji organizátorem zjištěna, bude celé
družstvo z turnaje diskvalifikováno.
Herní systém:
Turnaj je hrán v pěti skupinách po 5 týmech. Ve skupině hraje každý s každým na dva hrané sety do 20, kdy
20. míč je vždy posledním (nehraje se na pravidlo vítězství o dva míče). Z každé skupiny postupují 3 nejlepší týmy do
playoff (viz schéma v příloze č.1). Označení skupin A,B,C,D,E se určí na základě pořadí prvních týmů ve skupinách
(tzn. skupina, ve které tým na 1. místě získal nejvíce bodů bude mít označení A, skupina s nejhorším týmem na 1. místě
bude E), pořadí týmů na 1. místech se určuje dle standardních kritérií (počet bodů, ...). V osmifinále se utkají následující
týmy: [B2 – C2)]P2, [A2 – E2]P3, [D1 – C3]P4, [E1 – B3]P5, [C1 – D3]P6, [B1 – E3]P7, [A3 – D2]P8 (Tým A1 má v osmifinále
volný los[A1]P1). Do čtvrtfinále postupují vítězové, ve kterém se utkají [P1 – P2)]Q1, [P3 – P4]Q2, [P5 – P6]Q3, [P7 – P8]Q4. Do
semifinále postupují vítězové, ve kterém se utkají Q1 – Q2 a Q3 – Q4. Vítězové ze semifinále postupují do finále, prohrané
týmy hrají o třetí místo.
Playoff se hraje na dva vítězné sety do 25., kdy je již aplikováno pravidlo o dva míče, 25. bod tedy nemusí být
poslední. Případný třetí set se hraje ve zkrácené formě do 15. bodů (tiebreak).
Pořadí na dalších místech se určí dle výsledků v základních skupinách dle kritérií 1, 3 a 4 uvedených níže
takto: poražení osmifinalisté si rozdělí umístění na 9.-15. místě, poražení čtvrtfinalisté na 5.-8. místě. O umístění mezi
16.-25. místem rozhodne malé playoff o 16. místo, do kterého budou zařazeny týmy, které skončily na 4. a 5. místech
v základních skupinách.
Herní systém malého playoff o 16. místo je v příloze č.2. V malém playoff o 16. místo se hraje na 2 vítězné
sety do 15 bodů, kdy 15. míč je vždy posledním. Případný třetí set se hraje v extra-zkrácené formě do 10. bodů (extratiebreak). O celkovém umístění poražených týmů v malém playoff rozhodnou výsledky ze základních skupin (poražení
v malém osmifinále si rozdělí 24. a 25. místo, ve čtvrtfinále si rozdělí 20. – 23. místo a v semifinále 18. – 19. místo).
V případě časové nouze bude herní systém playoff před jeho započetím upraven ředitelem turnaje.
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 míčů,
4. los.
Rozhodčí:
Zápasy řídí jeden rozhodčí, který má vždycky pravdu … . Otáčení bodů provádí člen týmu, který byl poražen
v předchozím zápase. Otáčející tým pro první zápas (v každé skupině) bude určen losem před zahájením turnaje.
Výška sítě:
S ohledem na smíšenost družstev je výška sítě upravena na 240 cm.
Se sportovním pozdravem
Ing. Petr Souček, Ph.D.
ředitel turnaje a prezident MAESTRO CLUBU Kolovraty
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