Zkrácená PRAVIDLA
(původní platná nezkrácená verze na webu v sekci SuVoSo)
Sušickou volejbalovou soutěž smíšených družstev (SuVoSo) pořádá oddíl volejbalu TJ
Sušice.
Soutěž se skládá ze tří kol. Dvě kola budou hraná na antukových hřištích TJ Sušice, a
poslední kolo se odehraje v halách a v tělocvičně. V každém družstvu musí být vždy alespoň
2 ženy (v touze podpořit mládež je možné nahradit ženu mládežníkem do 15 let, datum
narození – po 16.červnu 1997). Každý hraje na svoje vlastní nebezpečí.
Všechny ligy se hrají systémem každý s každým, 1.kolo -16.června, 2.kolo - 15.září a
3.kolo - 3.listopadu. Hraje se na dva sety do 25 bodů. Každé kolo bude uzavřeno a
vyhodnoceno sestupujícími a postupujícími a kvalifikací dle kvalifikačního klíče.
Pravděpodobný Systém 1. kola :
I.liga – 5 přihlášených družstev:
Hraje se na dva hrané sety do právě 25 bodů. Po odehrání kola a určení pořadí v lize
následují baráže o udržení v I.lize.
Bodování: 3 body za vítězství 2:0, 2 body za aktivní remízu 1:1, 1 bod za pasivní
remízu 1:1, za absolutní remízu 1,5 bodu a 0 bodů za prohru 0:2. V případě rovnosti bodů v
závěrečné tabulce rozhoduje jako první kritérium vzájemný zápas, minitabulka ze vzájemných
zápasů, dále vyšší počet vyhraných setů, nižší počet prohraných setů, skore ze vzájemných
zápasů, rozdíl celkového skóre (vyšší číslo výhoda), vyšší číslo vyhraných bodů, nižší číslo
obdržených bodů, vyšší podíl celkového skóre, los.
II. liga – 4 přihlášená družstev (při počty 5 družstev – stejně jako v I.lize):
Hraje se na tři hrané sety do právě 25 bodů. Po odehrání kola a určení pořadí v lize
následují baráže o postup do I.ligy.
Bodování: za každý vyhraný set jeden bod. V případě rovnosti bodů v závěrečné
tabulce rozhoduje jako první kritérium vzájemný zápas, minitabulka ze vzájemných zápasů,
dále vyšší počet vyhraných setů, nižší počet prohraných setů, skore ze vzájemných zápasů,
rozdíl celkového skóre (vyšší číslo výhoda), vyšší číslo vyhraných bodů, nižší číslo
obdržených bodů, vyšší podíl celkového skóre, los.
Rozlosování soutěže bude upřesněno 16.června 2012.
Startovné činí 600 Kč za všechny hrací dny, pokud je uhrazeno 16.června 2012.
Předpokládáme, že první dvě kola budou sehrána na antuce, třetí v halách. V případě
nepříznivého počasí bude hrací kolo přesunuto do haly a tělocvičny a každé družstvo připlatí
na startovném 100 Kč. Pokud nebude plný stav 10 účastníků na 1. kolo, je možno se ráno před
dolosováním dodatečně přihlásit – na antuce 200 Kč a v hale 300Kč. V případě odstoupení
družstva ze soutěže se startovné nevrací.
Vyhlášení výsledků SuVoSo v roce 2012: Slavnostní vyhlášení výsledků celého
ročníku proběhne po ukončení soutěže 3.listopadu, restaurace bude upřesněna. Každé
družstvo na prvních třech místech obdrží jedlou (pitnou) cenu.
Příprava a úklid kurtů: Družstva jsou povinna podílet se na přípravě a úklidu kurtů
dle rozpisu na jednotlivé zápasy.
Neúčast družstva na hracím dnu je smutná. Družstvo kontumačně prohrává zápasy a
automaticky klesá do nižší soutěže.

