
P  O  Z  V  Á  N  K  A 
na 11. ročník letního turnaje 
deblových mixů Sokola Řepy 

 

„O Matesovy trenky“ 
 

konaného pod záštitou 
Zdeňka Haníka p ředsedy ČVS 

 
 
 

1) Termín konání:  sobota 21.července 2011 od 9.00 hod na hřištích Sokola Řepy, na Chobotě 125 

2) Přihlášky:  do 20.7. na email: hanik.zd@gmail.com  

3) Systém soutěže:  bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev 
-  základní skupiny, postup do vyřazovacího pavouka  
-  utkání v základních skupinách se hrají na 2 hrané sety 
-  utkání play-off o 5.-8. místo na dva vítězné sety 
-  utkání o další pořadí se hraje na dva hrané sety 
-  vítězství 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů  

4) Pravidla:  
rozm ěry h řišt ě: 2 x 4.5 x 9 m ,  přešlap pod sítí není dovolen  
systém: hraje se na dva vítězné sety, v případě stavu 1:1 se i třetí rozhodující set hraje normálním 
způsobem (tiebreak se v deblu nehraje). Ředitel turnaje může rozhodnout o hraní na dva 
hrané sety, na dva hrané s ukončením druhého setu v okamžiku dosažení lepšího skóre a 
stanovit zahajovací skóre pro třetí set (doporučuje se 6:6). Hraje se bez oddechových časů.  
V utkání o 1.-4. místo mají družstva jeden oddechový  čas na set  
konec setu: v setu se hraje do 10 bodů, rozdíl skóre musí být dvoubodový, ale set končí také při 
dosažení stavu 12. (set může tedy být ukončen také stavem 12:11) 
počítání: bod může být dosažen pouze při vlastním podání, jinak se jedná o ztrátu podání 
podání: pro podání je vymezena pravá třetina od postranní čáry při pohledu k síti, hráči se v podávání pravidelně střídají 
vždy po dosažení změny podání, míč musí být viditelně nadhozen dříve než nohy podávajícího opustí zem před prvním 
dopadem do hřiště, míč může být odbit otevřenou dlaní nebo prsty, nikoliv ale potažen. Spoluhráč může "stínit" s rukama 
v jakékoliv výši vlevo od podávajícího (nesmí být v zákrytu nebo vpravo od podávajícího). Dotyk míče a sítě při podání 
není chybou. 
útok: jsou povoleny tyto základní druhy úderů: 
- klasicky smečovaný,drajvovaný,lobovaný nebo „šlajsovaný“ používaný v odbíjené v šestkách, 
- tažený úder, kdy míč musí být tažen po jakkoliv dlouhé přímé dráze, ale jen shora dolů. 
- Míč tažený nadvakrát, tažený po zalomené dráze nebo zdola nahoru ("přes kopec") se hodnotí jako chyba, 
- úder, hraný zápěstím, otevřenou dlaní nebo prsty ("číšník"), 
- vypíchnutý nebo tlačený míč 
blok: při blokování je povolen jakýkoliv přesah přes síť, je povolena i útočná hra na straně soupeře, blokování nahrávky 
nebo přihrávky soupeře; blok se počítá jako první úder; po bloku může blokující hráč znovu zahrát míč 
nečistý mí č: "dvojdotek" míče při rozehrávce nebo nahrávce se posuzuje jako chyba; při odbití míče po útočném úderu 
soupeře se "dvojdotek" za chybu nepovažuje, pokud míč živě odskočí 
hra nohou: hra nohou je hodnocena stejně, jako v šestkách a je přípustná 

5) Startovné:  200,- Kč za družstvo 

6) Ceny: Všechna družstva obdrží věcné ceny  
Vítěz se stane na 1 rok držitelem 2ks putovních „Matesových trenek“ (fakticky však 
zůstanou v klubovně pořadatele), jeho jméno bude s ročníkem turnaje uvedeno na 
trenkách. 

7) Rozhodčí:  Budou delegováni Svazem. Odměnu rozhodčímu 2 točená piva, vyplácí obě družstva 

8) Námitky:  Námitky se podávají pořadateli s vkladem 200,- Kč, který v případě jejich zamítnutí 
propadá ve prospěch pořadatele. V případě kladného vyřízení námitky se vklad 200,- Kč vrací. Řídící 
komise o námitce rozhodne neprodleně. Její rozhodnutí je konečné. 

9) Občerstvení:  Občerstvení bude zajišt ěno v Teská či od 10.00  
 
 

Za organiza ční výbor HANIK Z+D 


