Podmoklanský
BLEDON 2016
Organizační dokument sloužící k upřesnění pravidel turnaje P´ BLEDON.

1.

Kategorie :
MUŽI - dvouhry
MUŽI - čtyřhry
Pro kategorie „děti do 15let“ a „ženy“
budou v případě zájmu uspořádány jednorázové turnaje.

2.

Systém turnaje :

Základní část turnaje dvouher se uskuteční v termínu 1. ledna – 31. července. Bude to
souboj o umístění ve dvou 9-ti členných skupinách. Z každé skupiny postoupí 4 nejlepší hráči
do finálové části turnaje.
Finálová část turnaje dvouher se uskuteční v termínu 1. – 31. srpna a bude se hrát
systémem playoff. O nasazení do finálového pavouka rozhoduje umístění v základní části
(1Ax4B, 2Bx3A, 2Ax3B, 1Bx4A).
Finálový zápas a zápas o třetí místo se odehrají na závěr léta nejpozději však do 16. září.
Pro čtyřhru bude jedna skupina, ze které vzejde 31. července vítězná dvojice.
Slavnostní vyhlášení výsledků turnaje proběhne na závěrečném tenisovém praseti dne 17. září.

3.

Pravidla :

Hraje se dle tenisových pravidel vydaných tenisovým svazem ČR (http://www.cztenis.cz), není-li
v tomto dokumentu určeno jinak.
Základní část se hraje na 2 vítězné sety. Finálová část se hraje na 3 vítězné sety. Set musí
skončit bodovým výsledkem o dva gamy. Při stavu 6:6 se hraje tie-break do sedmi a tie-break
musí skončit o dva vítězné body. Tie-break se hraje při stavu 6:6 v každém setu.
Shodnou-li se oba soupeři, tak ve hře není nutný rozhodčí. Při sporném okamžiku následuje nový
míč. Každý hráč je odpovědný za všechna hlášení na své straně sítě (ta musí být přesná, včasná
a hlasitá). Pokud zápas nemůže být ukončen vinou vnějšího vlivu (např. nepřízní počasí) bude se
dohrávat v některém z dalších termínů od stavu, ve kterém byl zápas přerušen.

4.

Tenisové hřiště :

Nedomluví-li se soupeři jinak, odehrají se zápasy na tenisovém kurtu v Podmoklanech.
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5.

Bodování zápasu :

Za vyhraný zápas se do tabulky započítávají 2 body. Zapisuje se také skóre všech setů.
Kontumace je započítávána jako 2 body pro vítěze a skóre zápasu 2x 6:0.

6.

Vyhodnocování výsledků :

Při vyhodnocování výsledků ve skupině se hodnotí pořadí hráčů dle těchto kritérií v pořadí:
1. vyšší počet bodů,
2. lepší skóre vzájemného/ných zápasu/ů,
3. vyšší celkový rozdíl skóre setů.

7.

Možnosti kontumace zápasu :

Neodehraje-li hráč nadpoloviční počet zápasů, je z turnaje vyloučen a jeho výsledky anulovány.
Stane-li se tak bez řádné a včasné omluvy, propadá jeho startovné (tzn. bez zaplacení
penále=500Kč se nemůže účastnit závěrečné oslavy ani následujícího ročníku turnaje).
Neodehraje-li hráč všechny zápasy, jsou zbylé kontumovány vždy ve prospěch hráče, který má
odehráno více zápasů. Ten však musí dokázat, že projevil snahu pro odehrání i těchto zápasů.

8.

Řešení problémů s neodehráním zápasu - kontumace :

Problém: Hráč se pokouší opakovaně domluvit termín zápasu, ale soupeř na výzvy nereaguje.
Řešení: Problém se řeší za dohledu ředitele turnaje. Ten rozhodne o kontumaci v případě, že:
Hráč 1 (potížista) nepřijme 3 různé termíny (první a poslední termín musí být s rozestupem
minimálně 14 -ti dní), jež mu budou soupeřem navrženy. Hráč 1 (potížista) nenavrhne nebo se
následně nedostaví na termín, které sám nabídne, a který je hráčem 2 potvrzen.
Nepřijatelné náznaky vedoucí k ovlivňování zápasů budou tvrdě potrestány !!!
Rozhodným orgánem je ředitel turnaje, případně výbor spolku Sokolu Podmoklany.

9.

Startovné :

Startovné je stanoveno na 200Kč za účastníka turnaje. Je nutné uhradit do 1. dubna. Vybírá jej
ředitel turnaje (Dan Bílek) nebo pokladník Spolku Sokol Podmoklany (Michal Zvolánek). Vybrané
startovné bude využito na výdaje spojené s pořádáním turnaje a závěrečných oslav ☺.

10. Rozlosování do skupin:
Skupiny základní části budou rozlosovány 1. ledna podle umístění v tabulce APT.
Postup losování:
První dvojice hráčů bude dle umístění nasazena do skupin A – B.
Dle umístění v tabulce APT bude do losovacího koše vložena dvojice nejvýše umístěných
hráčů, kteří se účastní tohoto ročníku.
Z této dvojice bude do každé skupiny dolosován jeden hráč.
Tento postup se bude opakovat, dokud nebudou nalosováni všichni zájemci.
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