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Propozice Extraligy družstev v crossmintonu 2019
Pořadatel:

Česká asociace crossmintonu, z.s., Ocelářská 392/9, 190 00 Praha 9

Soutěž řídí:

Soutěžní komise ČAC – Pavel Mašek, Pavel Strnad, Ing. Petr Vosátka

Termín:

12. 10. 2019 Pardubice – 8:30 prezence – 9:00 zahájení zápasů

Družstva:

V roce 2019 se Extraligy účastní 8 družstev, právo účasti uvedeno níže:
Soutěží čtyřčlenná družstva v povinném složení 3 muži + 1 žena.

Soupisky:

Součástí přihlášky družstva do Extraligy je vyplněná soupiska, na které může být
uvedeno až 30 hráčů. Přihláška musí být zaslána nejpozději do 30.9.2019. Soupiska
musí být zaslána nejpozději do 5. 10. 2019 emailem na info@crossminton.cz.
Soupisky budou zveřejněny 11.10.2019 na webových stránkách ČAC..
Hráči na soupisce nemusí být členy daného oddílu, nicméně hráč se může v daném
roce objevit na soupisce pouze jednoho družstva v Extralize.
Do každého utkání může zasáhnout maximálně 50% hráčů s jinou než Českou státní
příslušností.

Nasazování:

Turnajovou soupisku předkládají kapitáni družstev na setkání kapitánů ráno před
začátkem turnaje. Nasazení hráčů na turnajové soupisce musí odpovídat platnému
výkonnostnímu předpisu (směrnice ČAC č.1) dle žebříčků ICO.
Ke každému utkání potom může kapitán družstva vybrat libovolné hráče z této
turnajové soupisky, nicméně vždy musí respektovat jejich nasazení (např. třetí
nasazený hráč může plnit v daném utkání roli týmové jedničky, pouze pokud hráči č. 1
a 2 do utkání nezasáhnou). Nominace do utkání proběhne vždy před daným utkáním,
kdy si kapitáni navzájem předají vyplněnou sestavu.

Hrací systém: 8 družstev je rozděleno do 2 skupin po čtyřech, která se odehraje systémem každý
s každým. Skupiny budou rozlosovány dle nasazení z předchozího ročníku po uzávěrce
přihlášek. Z každé skupiny postoupí nejlepší družstvo přímo do semifinále. Družstva
na 2.-3. místech spolu sehrají utkání o zbývající dvě místa v semifinále systémem A2B3 a B2-A3. Družstva na čtvrtých místech sestupují přímo do 1. ligy.
Závěrečné semifinálové zápasy A1-B2/A3 a B1-A2/B3 se odehrají vyřazovacím systémem
turnaj čtyř družstev o titul Mistra Extraligy 2019. Vyřazená družstva se utkají v zápase
o konečné třetí místo.
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V rámci utkání mezi dvěma družstvy se odehraje vždy 6 zápasů (na dva vítězné sety)
viz. níže. Pořadí zápasů určí hlavní rozhodčí, pro zajištění optimálního časového
průběhu turnaje.
Do čtyřhry mohou být nasazeni náhradníci, tj. v rámci jednoho utkání může nastoupit
za družstvo maximálně 8 různých hráčů.
dvouhra A1 (Open) – B1 (Open)
dvouhra A2 (Open) – B2 (Open)
dvouhra A3 (Open) – B3 (Open)
dvouhra A4 (žena) – B4 (žena)
čtyřhra Open A (dva hráči) – Open B (dva hráči)
čtyřhra mix A (jiný hráč Open než na první čtyřhru + žena) – mix B (jiný hráč Open než
na první čtyřhru + žena)
Hodnocení:

Za každé utkání si družstva připíší do tabulky následující počet bodů:
výhra 6:0 – 9 bodů, výhra 5:1 – 8 bodů, výhra 4:2 – 7 bodů, výhra 3:3 na sety – 6
bodů, remíza 3:3 na sety – 5 bodů, prohra 3:3 na sety – 4 body, prohra 2:4 – 3 body,
prohra 1:5 – 2 body, prohra 0:6 – 1 bod, nedostavení se k utkání/skreč – 0 bodů
V případě rovnosti bodů více družstev ve skupině rozhoduje o lepším umístění:
1. vzájemné utkání, 2. celkový poměr setů ze všech utkání, 3. výsledek zápasů A1-B1
v rámci vzájemného utkání.
Ve vyřazovacím utkání rozhoduje o vítězi: 1. více vyhraných zápasů, 2. více vyhraných
setů, 3. výsledek zápasů A1-B1 v rámci vzájemného utkání.
Vyhlášení vítězů proběhne po skončení posledního zápasu. Vítězné družstvo získá
titul Mistra Extraligy crossmintonu 2019.
Každý hráč, který nastoupí v Extralize, obdrží 10 bodů do českého rankingu v dané
kategorii (open, ženy, mix, open čtyřhry). Dále získá hráč 40 bodů za každé vyhrané
utkání ve dvouhře či čtyřhře do příslušné kategorie.

Podmínky:

Za účast v Extralize crossmintonu platí družstva startovné ve výši 1500Kč za každé
družstvo HOTOVĚ v den konání akce. Přihlášením se do ligy klub vyjadřuje plný
souhlas s těmito propozicemi a řídících soutěže.

Vítězství:

Vítězné družstvo získá pohár, pro první tři týmy jsou připraveny medaile.

Účastníci:

Každý Český crossmintonový klub může mít v extralize pouze jedno družstvo.
Právo účasti v extralize 2019 mají následující kluby dle pořadí v ročníku 2018:
TK Východočeská sportovní, Speed Avia Praha, Crossminton Pardubice, SK Prague
United, CC Koukej Letět, King Hradec Králové, SK MaKaKo, CC Liberec
Pokud se některý z oprávněných klubů rozhodne svého práva účasti nevyužít, může
jej převést na libovolný jiný klub (změny účastí provedeny k 7.4.2019).

