3.Valašský raketový čtyřboj
Přijďte na otevřený turnaj ve stolním tenise, minibadmitonu, squashi a
padelsofttenisu.
Místo konání:

Squash v Pohodě Vsetín, Na Příkopě 797

http://www.vpohodeweb.cz/
GPS 49°20'16.217"N, 17°59'29.944"E
Datum:

Sobota 27.4. 2013 od 9.00 hod.
prezence v 8.30 – 8:45

Startovné:

350,- Kč (obsahuje – pronájem sportovišť, vždy minimálně
3 zápasy v disciplíně, míče, rakety, závěrečný raut,
ceny pro 1.-3.místo)

Přihlášky:

s uvedením jména, příjmení, mobilu, e-mailu posílejte
na el.adresu: palasquash@vpohodeweb.cz , tel:731513102

Uzávěrka přihlášek:

pátek 26.4.2013 ve 20:00

Počet startujících:

maximálně 32 startujících

Pravidla:

Dle platných pravidel raketových sportů

Kategorie:

I. Singly Ženy
II. Singly Muži

Herní systém:

Podle počtu přihlášených ( garantovány 3 zápasy v každé
disciplíně ).

Soutěžní řád raketového čtyřboje:
Valašský raketový čtyřboj je druh sportu, ve kterém v jednotlivých
turnajích soutěží mezi sebou hráči ve čtyřech individuálních sportech –
stolní tenis, minibadminton (hraje se na sq. kurtu, kdy hřiště je kratší o
1,85m na každé straně, ale je šírší – deblové čáry na badminton),
squash, padelsofttenis (softtenis na squashovém kurtu, kdy je povoleno
hrát i o stěny. Hra je podobná hře padel ve zmenšeném měřítku) Ukázky
mini badmitonu a padelsofttenisu najdete na webu Squashe v Pohodě –
www.vpohodeweb.cz. Podle umístění v jednotlivých sportech jsou
hráčům přiděleny body. Konečné pořadí hráčů Valašského raketového
čtyřboje je určeno podle výše součtu bodů dosažených z jednotlivých
disciplín.

Základní pravidla
Pro všechny individuální sporty platí jejich vlastní soutěžní pravidla (pravidla
minibadmintonu a padelu jsou na stránkách www.vpohodeweb.cz).
Pro každý sport platí tři vyjímky z jejich soutěžních pravidel :
 každý zápas v každém sportu se hraje beze ztrát do 21 vítězných bodů; za stavu
20:20 vítězí ten, kdo získá následující bod (utkání končí 21 : 20)
 v každém sportu se podávající hráč mění vždy po dvou podáních
 hráči si mění strany, dosáhne-li jeden z nich 11 bodů

TURNAJOVÉ SYSTÉMY
Základní varianta
 pavouk pro 32 nebo 16 hráčů na dvě porážky; v případě jedné prohry je možné
obsadit nejlépe 2.místo. Garantovány vždy 3 zápasy v jednotlivé disciplíně. Možná
úprava bodování dle počtu hráčů.
Umístění
1
2
3
4
5 až 6
7 až 8
9 až 12
13 až 16
17 až 24
25 až 32

Bodů
30
25
21
17
14
11
9
7
5
3

Hodnoceni konečného umístění v jednotlivých disciplínách
Varianta pro 12 - 14 účastníků
 nalosování hráčů do 4 skupin; pro každý individuální sport jsou skupiny stejné
 první dva hráči z každé skupiny postupují do čtvrtfinálového pavouka
 čtvrtfinálový pavouk se hraje K.O. systémem (na jednu porážku)
 KO pavouk poražených hráčů
Kritéria pro konečné umístění ve skupině:
 počet vítězství
 vzájemný zápas
 vyšší počet vítězných bodů ze zápasů ve skupině
 rozdíl bodů ze všech zápasů ve skupině
Kritéria pro konečné umístění na turnaji:
 součet bodů dosažených dle umístění v jednotlivých sportech
 počet lepších umístění v jednotlivých sportech
 součet vítězných bodů ze všech čtyř sportů
 rozdíl bodů ze všech čtyř sportů

Informace www.vpohodeweb.cz a na tel. 731513102

