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 SOUTĚŽE DRUŽSTEV V ROCE 2012 
 
SYSTÉM SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV 
 

• Český pohár družstev Soutěže se bude hrát při turnajích jednotlivců, nebo v rámci 
samostatných akcí. Družstva mohou v průběhu soutěže zařadit na svoji registrační 
soupisku maximálně osm hráčů a hráček (soupisku vytvoří a bude doplňovat Řídící 
výbor ČSAH na základě zápisů z utkání). Ke konkrétnímu utkání je možno zapsat 5 
hráčů/hráček z toho vždy tři do konkrétního setu utkání. Tři hráči se v setu střídají 
pravidelně po každé obdržené brance. Do následujícího setu lze změnit složení 
trojice i pořadí hráčů. Hraje se na čtyři vítězné sety. Odehrané zápasy se sčítají do 
souhrnné tabulky a pořadí se sestavuje podle získaných bodů. Družstvo může za 
sezonu odehrát libovolný počet zápasů z toho ale maximálně 10 s jedním konkrétním 
soupeřem (další zápasy s tímto soupeřem se nezapočítávají do tabulek). V období od 
01.11.2012 do 18.11.2012 je možné sehrát pouze PĚT započítávaných zápasů. 
Družstvo s nejlepším bodovým ziskem k datu 18.11.2012 se stane vítězem Českého 
poháru družstev. Pět družstev s nejvyšším bodovým ziskem (při rovnosti rozhoduje 
nižší počet sehraných zápasů) ke dni 18.11.2012, postoupí do finálového turnaje o 
mistra ČR, který se bude hrát v rámci mistrovství ČR jednotlivců. 
 

• Mistrovství ČR Finále soutěže se bude hrát při MČR jednotlivců. 
 

METODIKA VYPLŇOVÁNÍ ZÁPISU Z UTKÁNÍ 
 

• Soupiska k utkání Každé družstvo vyplní soupisku k utkání ve které jsou kolonky 
č. 1 až 5 pro jednotlivé hráče družstva. Hráči musí být minimálně tři! S menším 
počtem hráčů není možno zápas sehrát. Maximální počet hráčů je pět. 

• Soupiska k setu Do konkrétního setu zapíše družstvo tři hráče v pořadí v jakém 
se budou ve hře střídat a to od shora dolů a to tak že do jednotlivých řádků vepíše 
číslo, které danému hráči přísluší na soupisce k utkání – např.: 4, 2, 5. Tito hráči 
potom odehrají daný set a střídají se vždy, když předchozí dostane gól.                                                      

Pro každý následující set je možno hráče i jejich pořadí změnit. 
Zápis se potom provádí stejným způsobem - např.: 5, 1, 4. 

• Zápis výsledk ů Po každém setu se jeho výsledek zapíše do připravené 
kolonky. Pro potřeby statistik jednotlivců se zaznamenávají konkrétnímu hráči 
vstřelené branky do soupisky hráčů, kteří v setu hráli. Zápas končí ve chvíli, kdy 
jedno z družstev vyhraje počtvrté set. Celkový výsledek utkání se potom zapíše do 
připravené kolonky. 

• Podpisy Kapitáni obou družstev podepíší zápis o utkání ve spodní části 
blanketu.  

 
 
Toto up řesnění bylo sestaveno Řídícím výborem ČSAH dne 14.01.2012. 
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