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TURNAJ 
Systém turnaje: Hraje se ve 2 základních skupinách po 6-ti družstvech každý s každým na dva vítězné sety. 

(3 jdou nahoru, 3 dolů). Finálová skupina i skupina útěchy se rozdělí po 6-ti družstvech, 
vzájemná utkání se počítají. Po odehrání základních skupin (a již v průběhu) se rozhodne, 
kde se hrají sobotní a nedělní utkání - určí se dle výsledků. Všechna utkání se hrají na dva 
vítězné sety. Třetí rozhodující set tiebrak. Bodování dle italského způsobu hodnocení.       
O pořadí ve skupině rozhoduje 1) zisk bodů, 2) poměr setů, 3) poměr míčů, 4) vzájemné 
utkání. První čtyři družstva obdrží věcné ceny na závěrečném vyhlášení na Varenské ul. 
 

  
Základní skupiny 

 
 Skupina A: Olymp Praha, Přerov, Reprezentace B, Plzeň, Liberec, Ostrava A 
 Skupina B: Č. Budějovice, Chodov, Reprezentace A, Frýdek-Místek, Brno, Ostrava B 

 
ROZLOSOVÁNÍ TURNAJE 

      Jízdárna     Varenská     ZŠ Gen. Píky 

pátek  14.00  F‐M  ‐ Ostrava B     Budějovice ‐ Chodov     Přerov  ‐  Ostrava A 

pátek  15.15  F‐M  ‐ Brno     Budějovice ‐ Repre A     Repre B  ‐  Plzeň 

pátek  16.30  Chodov  ‐ Ostrava B     Olymp ‐ Přerov     Liberec  ‐  Ostrava A 

pátek  17.45  Repre A  ‐ Brno     Olymp ‐ Repre B     Plzeň  ‐  Liberec 

                                   

sobota  9.00  Budějovice  ‐ Brno     Chodov ‐ F‐M     Repre B  ‐  Ostrava A 

sobota  10.15  Repre A  ‐ Ostrava B     Přerov ‐ Plzeň     Olymp  ‐  Liberec 

sobota  11.30  Budějovice  ‐ F‐M     Chodov ‐ Brno     Repre B  ‐  Liberec 

sobota  12.45  Budějovice  ‐ Ostrava B     Chodov ‐ Repre A     Plzeň  ‐  Ostrava A 

sobota  14.00  Brno  ‐ Ostrava B     Přerov ‐ Repre B     Olymp  ‐  Ostrava A 

sobota  15.15  Repre A  ‐ F‐M     Přerov ‐ Liberec     Olymp  ‐  Plzeň 

 
rozdělení zápasů o umístění v turnaji 

sobota  16.45  skupina U  ‐ skupina U     skupina F ‐ skupina F     skupina U  ‐  skupina U 

sobota  18.00  skupina F  ‐ skupina F     skupina F ‐ skupina F     skupina U  ‐  skupina U 

                                    

neděle  9.00  skupina U  ‐ skupina U     skupina F ‐ skupina F     skupina U  ‐  skupina U 

neděle  10.15  skupina F  ‐ skupina F     skupina F ‐ skupina F     skupina U  ‐  skupina U 

neděle  11.30  skupina U  ‐ skupina U     skupina F ‐ skupina F     skupina U  ‐  skupina U 

neděle  12.45  skupina F  ‐ skupina F     skupina F ‐ skupina F     skupina U  ‐  skupina U 

 

TESTOVÁNÍ 
 
Zahájení testování: pátek 13.9.2019 ve 12:00 hod. 
 
 Místo testování: Sportovní areál TJ Ostrava, Hala míčových sportů,  
  Varenská 40a, 702 00 Ostrava  
 
 Testování: bude probíhat v hale po zahájení a mělo by být ukončeno do 14.00 

v pátek. Měřeno bude: výška, váha, dosah, skok daleký z místa, K-test, 
smečařský výskok s rozběhem, hod 1 kg medicinbalem z kleku (pro hladký 
průběh testování prosím vyplňte tabulku v příloze). 

  
S pozdravem Kamil Boštík, TJ Ostrava,  +420 724 014 699 


