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Termín: sobota 6. ledna 2007 
 15:00 až 20:00 hod. 
 
 
 
Místo konání: tělocvi čna ZŠ Otická - Opava  
 Otická 18 / 722, Opava, 74601 
 www.zsoticka.opava.cz 
 
 
 
Časový harmonogram: 14:45 – 14:55 hod. osobní příprava 
 14:55 – 15:00 hod. prezentace, losování 
 15:00 – 15:10 hod. organizační 
 15:15 – 18:00 hod. rozřazovací kolo 
 18:15 – 19:45 hod. umísťovací kolo 
 19:45 – 20:00 hod. vyhlášení výsledků 
 
 
 
Přihlášky: prosím o vyjádření do středy 27. prosince 2006 
 pavel.hromada@click.cz 
 
 
 
Účastníci: smíšené dvojice 
 
 
 
Omezení: vztah není podmínkou 
 věk nerozhoduje 
 pouze neregistrování hráči 
 
 
 
Systém turnaje: myšlenkou je nevyřazovací způsob 
 každý bude hrát stejný počet zápasů 
 rozlosování do dvou základních skupin 
 první polovina umístěných dané skupiny postupuje do finálové skupiny 
 druhá polovina umístěných dané skupiny postupuje do základní skupiny 
 výsledky s hráči, kteří postoupili do stejné skupiny, se přenášejí 
 při změně počtu účastníku si změnu systému pořadatel vyhrazuje 
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Systém zápasů: na dva sety 
 do 10 bodů 
 vítěz setu získává 3, případně 2 body (10/6-0 zisk 3 body, 10/9-7 zisk 2 body) 
 poražený setu získává 0, případně 1 bod (při uhráni 7 a více míčků) 
 vítěz obou setů tedy může získat max. 6 a min. 4 body 
 zápas si rozhodují hráči 
 na požádání rozhodčí 
 
 
 
Hodnocení: počet bodů 
 vzájemný zápas 
 celkový počet uhraných míčků vlastních v dané skupině 
 celkový počet uhraných míčků soupeřů v dané skupině 
 
 
 
Startovné: cca 200,- Kč na dvojici 
 rozpočet bude vyhotoven 
 
 
 
Strategie hry: bude následně analyzována ve Víceúčelové hale města Opavy 
 jedná se o nekuřácko restauraci (možno kouřit na terase) 
 rezervován salónek 
 www.hala-opava.cz 
 
 
 
Organizační: organizátor má právo na změny 
 protesty nejsou vítány 
 
 
 
Další: alkohol testy v průběhu hry nebudou konány 
 účast na vlastní nebezpečí 
 občerstvení káva, čaj, rum 
 pivo možno zakoupit v blízkém (20 m) baru 
 míčky jednotné modré yonex 
 bude hráno na čtyřech kurtech 
 budou se střídat zápas hry a zápas volna 
 výsledky hlásí vítězné družstvo 
 obutí - podrážky nonmarking – světlé podrážky 


