Propozice turnaje – Otevřené mistrovství Ž
Systém turnaje je skupinový, kde hraje každý s každým, dle vylosování. O 1. místo hrají
vítězové skupin a o 3. místo účastníci umístění na 2 místech ve skupinách.
V případě konání II. ročníku, pokud bude turnaj opět skupinový, již nasazeni hráči z tohoto I.
ročníku (1,2,3, a č,- případně i 5-6, atd.).
Utkání se hraje na 2 vítězné sety. Hodnocení vítězství v tabulce 2 body, porážka 1 bod..
Rozhodování o pořadí v tabulkách se řídí ustanoveními soutěžního řádu. (rovnost bodů, skóre
a podobně).
Uvedené termíny hracího plánu jsou závazné pro všechny účastníky. Je samozřejmě možné,
v závažných důvodech provést úpravy termínů. Tyto úpravy jsou však již v režii obou aktérů,
případně 4 aktérů, pokud dojde ke směně utkání . Změnu je nutno nahlásit včas. Nový
náhradní termín je však mimo rozpis tohoto turnaje a je hrazen dle zásad provozu
víceúčelového hřiště. V případě změny úhradu platí hráč, který změnu požaduje. Je však také
možné, že se oba účastníci vzájemně dohodnou.
Utkání se hrají za každého počasí. Pokud by však bylo počasí neslučitelné s možností hrát,
odkládá se utkání na náhradní termín. Náhradní termíny každého týdne jsou vždy neděle od
10.00 hodin. V takovýchto případech mne vždy volejte 603865219, je pravděpodobné, že
bych měl být prakticky vždy nablízku.
V případě přerušení utkání pro déšť se utkání dohrává i za umělého osvětlení a nebo nebude-li
to možné, tak v náhradní termín, v neděli.
Každý hráč je povinen se k utkání dostavit min. 5 minut před oficiálním začátkem, aby bylo
možné vlastní utkání zahájit nejdéle 10 minut po zahajovacím termínu. Nedostaví-li se hráč
bez udání závažných důvodů k utkání do 15 minut, je utkání kontumováno v jeho neprospěch.
Nedostaví-li se oba, následuje oboustranná kontumace.
K utkání používají hráči vlastní herní materiál (dresy, obuv, rakety i míče) Utkání si hráči
počítají vzájemně.
Výsledek utkání hráči nahlásí správci hřiště, který vyhotoví protokol o utkání a oba hráči
tento protokol podepíší.
Případné protesty (námitky) je možno podávat okamžitě, nejdéle však do 24 hodin písemnou
formou se vkladem 100.- Kč. V případě neuznání protestu (námitky) vklad propadá. O
námitkách rozhoduje vedoucí turnaje.
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