Systém kvalifikace Přeboru Prahy minivolejbalu 2018/2019
Osoba pověřená organizováním kvalifikace:
•

Ing. Martin Lepič (na základě pověření KM PVS); dotazy a připomínky k systému kvalifikace či nasazení jednotlivých družstev do kvalifikačních
skupin směřujte na LepicMartin@seznam.cz

Pořadatelé kvalifikace Přeboru Prahy starších žákyň - Neděle 22.9.2018:
•

Kvalifikace je megaakce, které se zúčastní na jednom místě 54 družstev a odehraje se během ní 156 zápasů! Na organizaci kvalifikace se podílí
společně trenéři z Orionu, Mikulovky a Komety.

•

Kvalifikace se odehraje v Dolních Břežanech na venkovním multifunkčním hřišti v ulici Ke Zvoli (GPS: 49.9622372N, 14.4518475E).
V sobotu se v Břežanech konají Svatováclavské slavnosti, budou tam nějaká dopravní omezení, informace o dopravě ještě budou zaslána
později.

Do soutěže je přihlášeno 54 družstev!
Systém kvalifikace pro rozdělení do 9 lig po 6 týmech:
Kvůli udržení turnaje v rozumném čase se všechna utkání hrají na čas. Hraje se 2 x 10 minut s přestávkou 2 minuty mezi sety. Pokud některé
družstvo dosáhne 25 bodů (s vedením minimálně o dva body) před uplynutím časového limitu, set končí a dále se nehraje.
Družstva jsou podle umístění v loňském Přeboru Prahy minivolejblu nasazena do 12 základních skupin (A-L):

Ve skupinách se odehrají utkání každý s každým.

Následně se vytvoří nové skupiny takto:
•

•

Spojí se první a druhý tým skupin A+L, B+K, C+J, D+I, E+H a F+G – v těchto skupinách se započítá zápas ze základní skupiny a dohrají se
zbylá utkání každého s každým.
o Vítězové těchto skupin postupují do 1. ligy,
o Týmy na druhých místech do 2. ligy,
o Týmy na 3. místech do 3. ligy,
o Týmy na 4. místech do 4. ligy.
Spojí se týmy na 3.-5. místě ze skupiny A s týmy na 3. a 4. místě skupiny L a obdobně 3. a 4. ze skupiny B s 3.-5. ze skupiny K atd. pro skupiny
C+J, D+I, E+H a F+G. Vzájemná utkání ze základních skupin se započítávají a dohrají se ostatní utkání každého s každým.
o Vítězové těchto skupin postupují do 5. ligy,
o Týmy na druhých místech do 6. ligy,
o Týmy na 3. místech do 7. ligy,
o Týmy na 4. místech do 8. ligy,
o Týmy na 5. místech do 9. ligy.

Rozpis utkání:

Pro lepší přehlednost je zde rozpis pro družstva, na jakém kurtu kdy hrají (např. Benešov hraje od 10:00 na kurtu 2, od 10:30 na kurtu 16 atd.):

