Herní systém H32-skup
1. Skupinová fáze
Nasazení do 8 skupin (A, B, C, D, E, F, G, H)
Skupina A: nasazený 1 = A1, nasazený 16 = A2, nasazený 17 = A3, nasazený 32 = A4
Skupina B: nasazený 2 = B1, nasazený 15 = B2, nasazený 18 = B3, nasazený 31 = B4
Skupina C: nasazený 3 = C1, nasazený 14 = C2, nasazený 19 = C3, nasazený 30 = C4
Skupina D: nasazený 4 = D1, nasazený 13 = D2, nasazený 20 = D3, nasazený 29 = D4
Skupina E: nasazený 5 = E1, nasazený 12 = E2, nasazený 21 = E3, nasazený 28 = E4
Skupina F: nasazený 6 = F1, nasazený 11 = F2, nasazený 22 = F3, nasazený 27 = F4
Skupina G: nasazený 7 = G1, nasazený 10 = G2, nasazený 23 = G3, nasazený 26 = G4
Skupina H: nasazený 8 = H1, nasazený 9 = H2, nasazený 24 = H3, nasazený 25 = H4
Pořadí zápasů (např. ve skupině A)
V každé skupině se hraje systémem každý s každým. Každý tým odehraje 3 utkání. Utkání se hraje na 2 vítězné sety
do 21 bodů (pro účely vyhodnocení pořadí ve skupině je použita terminologie „míčů“) s případným třetím setem do
15 bodů (míčů).
1. utkání: A2 vs. A3
2. utkání: A1 vs. A4
3. utkání: A4 vs. A2
4. utkání: A1 vs. A3
5. utkání: A4 vs. A3
6. utkání: A1 vs. A2
Rozpis utkání
Všech 8 x 6 = 48 utkání se odehraje během prvního hracího dne. Utkání jdou v následujícím sledu:
(1) 1. utkání skupiny A
(2) 2. utkání skupiny A
(3) 1. utkání skupiny B
(4) 2. utkání skupiny B
(5) 1. utkání skupiny C
(6) 2. utkání skupiny C
…
(15) 1. utkání skupiny H
(16) 2. utkání skupiny H
(17) 3. utkání skupiny A
(18) 4. utkání skupiny A
(19) 3. utkání skupiny B
(20) 4. utkání skupiny B
…
(32) 4. utkání skupiny H
(33) 5. utkání skupiny A
(34) 6. utkání skupiny A

…
(47) 5. utkání skupiny H
(48) 6. utkání skupiny H
Bodování utkání ve skupině
vítězství týmu 2:0 nebo 2:1 … 2 body do tabulky
prohra týmu 0:2 nebo 1:2 … 1 bod do tabulky
bezdůvodná skreč … dvojice, která skrečovala utkání - 0 bodů do tabulky; vítězná dvojice – 2 body do tabulky
Upřesnění výsledků utkání a bodování:
• Jestliže tým vzdá utkání kvůli zranění před nebo v průběhu utkání nebo je diskvalifikovaný během utkání
(zranění/diskvalifikace), tento tým získává 1 bod, ponechává si počet vyhraných setů a „míčů“ získaných do
okamžiku ukončení utkání. Počet prohraných setů bude mít tento tým dva (2) a počet prohraných míčů v setu,
kdy došlo k přerušení, a ve všech dalších setech bude maximální. Příklad: tým A zvítězí v prvním setu 21:19 a za
stavu 4:6 v druhém setu se zraní a vzdá utkání, tak získává 1 bod do tabulky. Výsledek utkání pro tento tým
bude 1:2 (21:19, 4:21, 0:15). Vítězný tým B získává 2 body do tabulky a výsledek utkání je pro tento tým 2:1
(19:21, 6:4, 0:0).
• Jestliže se tým zraní před začátkem utkání (zranění/diskvalifikace), tento poražený tým získá 1 bod do tabulky
s výsledkem 0:2 (0:21, 0:21). Vítězný tým získává 2 body do tabulky s výsledkem 2:0 (0:0, 0:0)
• Jestliže tým skrečuje utkání bezdůvodně, např. nedostaví se k utkání (skreč) získává 0 bodů do tabulky
s výsledkem 0:2 (0:21, 0:21). Vítězný tým získává do 2 body do tabulky s výsledkem 2:0 (0:0, 0:0)
• V případě nejasností ohledně toho, zda utkání nebylo dohráno/odehráno z důvodu zranění/diskvalifikace, nebo
bezdůvodné skreče, rozhodne o výsledku delegát turnaje. V případě absence delegáta turnaje, rozhodne hlavní
rozhodčí.
Pořadí ve skupině
O pořadí ve skupině rozhoduje počet bodů ze všech utkání ve skupině.
V případě rovnosti bodů dvou týmů rozhoduje:
1. Vzájemné utkání - vítěz získává lepší umístění
V případě rovnosti bodů tří týmů rozhoduje:
1. Vyšší podíl vyhraných / prohraných míčů pouze z utkání mezi těmito třemi vyrovnanými týmy rozhoduje o lepším
umístění.
2. Pokud jsou stále některé dva nebo všechny tři týmy vyrovnané, tak mezi nimi rozhoduje vyšší podíl vyhraných /
prohraných míčů ze všech utkání ve skupině. Vyšší podíl znamená lepší umístění.
3. Pokud stále jsou některé dva nebo všechny tři týmy vyrovnané, tak rozhoduje lepší výchozí nasazení do turnaje;
výše nasazený tým získává lepší umístění.
Po skončení skupinové fáze
Z každé skupiny postupují dva nejlepší týmy do vyřazovací fáze. Týmy na třetích místech končí na děleném 17.
místě. Týmy na čtvrtých místech končí na děleném 25. místě.

2.

Vyřazovací fáze

Vyřazovací fáze pro 16 nejlepších týmů bude hrána systémem na jednu porážku podle pavouka, viz obrázek níže.
Všechna utkání budou hrána na 2 vítězné sety do 21 bodů (míčů) s případným třetím setem do 15 bodů (míčů).
Nasazení týmů do pavouka (S1 až S16) bude podle následujícího klíče:
S1 … vítěz skupiny A
S2 … vítěz skupiny B
S3 … vítěz skupiny C
S4 … vítěz skupiny D
S5 … vítěz skupiny E
S6 … vítěz skupiny F
S7 … vítěz skupiny G
S8 … vítěz skupiny H

S9 … druhý tým ze skupiny G
S10 … druhý tým ze skupiny H
S11 … druhý tým ze skupiny E
S12 … druhý tým ze skupiny F
S13 … druhý tým ze skupiny C
S14 … druhý tým ze skupiny D
S15 … druhý tým ze skupiny A
S16 … druhý tým ze skupiny B

Utkání číslo 49 až 56 budou odehrána v prvním hracím dni turnaje. Zbylá utkání číslo 57 až 64 budou odehrána ve
druhém, finálovém hracím dni.
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