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Propozice ligy družstev mládeže v crossmintonu 2019
kategorie: U12, U14, U16, U18

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:

13. 4. 2019 Pardubice – 10:30 prezence – 11:00 zahájení zápasů

Družstva:

V roce 2019 se ligy mládeže mohou účastnit libovolná družstva, právo účasti viz níže:
Soutěží dvoučlenná družstva ve volitelném složení chlapců, dívek či mixu U12.

Soupisky:

Součástí přihlášky družstva do soutěže je vyplněná soupiska, na které může být
uvedeno až 10 hráčů. Přihláška musí být zaslána do 3. 4. 2019 e-mailem na
info@crossminton.cz. Základní soupiska musí být zaslána nejpozději 6. 4. 2019 emailem na info@crossminton.cz, nebo předána na místě nejpozději 30 min. před
zahájením příslušné ligové soutěže.
Hráči na základní soupisce družstva nemusí být členy daného oddílu.
Do každého utkání může být nasazen maximálně jeden hráč bez českého občanství.

Nasazování:

Základní soupisku předkládají kapitáni družstev na setkání kapitánů ráno před
začátkem turnaje. Nasazení hráčů na zápasové soupisce musí odpovídat jejich
postavení na rankingu ICO té kategorie, ve které startují v ligové soutěži, ostatní dle
pořadí na soupisce. Ke každému utkání potom může kapitán družstva vybrat
libovolné hráče z této základní 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.
Nasazení hráčů na turnajové soupisce musí odpovídat platnému výkonnostnímu
předpisu (směrnice ČAC č.1) dle žebříčků ICO.

Hrací systém: Bude upřesněn dle přihlášených družstev do losování. Losování proběhne nejpozději
den před zahájením ligové soutěže od 15,00 hodin v Pardubicích v Crossmintonovém
centru na Slovanech v Pardubicích.
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V rámci utkání mezi dvěma družstvy se odehraje vždy dva vítězné sety viz. níže.
Model světových soutěží družstev.
dvouhra A1 (Open) – B1 (Open)
dvouhra A2 (Open) – B2 (Open
čtyřhra A,A - čtyřhra B,B mohou nastoupit jiní hráči
Hodnocení:

Vyhrává tým, který má po odehrání 3 zápasů více bodů.
Každý hráč, který nastoupí v lize mládeže obdrží 5 bodů do českého rankingu v
příslušné kategorii. Dále získá hráč 5 bodů za každé vyhrané utkání ve dvouhře i ve
čtyřhře do příslušné kategorie.
Vyhlášení výsledků proběhne po odehrání turnaje. Vítězná družstva získají titul Mistr
ligy mládeže crossmintonu 2019 příslušné věkové kategorie.

Podmínky:

Za účast v lize mládeže crossmintonu platí družstva startovné ve výši 500 Kč HOTOVĚ
v den konání akce. Přihlášením se do ligy klub vyjadřuje plný souhlas s těmito
propozicemi a řídících soutěže.

Vítězství:

Vítězové hraných kategorií získají pohár, pro první tři týmy jsou připraveny medaile.

Účastníci:

V roce 2019 se ligy mládeže mohou účastnit všechny oddíly, které se včas přihlásí a
zaplatí v požadovaném termínu hrací poplatek. Každý oddíl, může postavit družstvo
z vlastních hráčů, nebo z hráčů hostujících z jiných týmů. Počet hostujících hráčů
v týmu není omezen.
Soutěží dvoučlenná družstva v kategoriích holek i kluků , v případě nenaplnění
maximální kapacity soutěže může startovat i více družstev jednoho oddílu (označeny
jako „A“, „B“, „C“, atd.).

