
Milovická beachvolejbalová liga
Pravidla

1. Obecné

1.1. Jedná se o beachvolejbalovou ligu smíšených dvojic.

1.2. Jedná se o ligu neregistrovaných hráčů.

1.2.1. Neregistrovaným hráčem je pro ligu i takový hráč, který hraje nejnižší možnou
soutěž dospělých (tj. hraju soutěž, ze které nemohu nikam níže sestoupit).

1.2.2. Ligy se nesmí účastnit hráči vyšších krajských soutěží dospělých a národní
ligy juniorů a kadetů. Ligy se nesmí účastnit hráči, kteří nastoupili 365 dní
zpět v soutěžním zápase v zakázané soutěži.(jakákoliv vyšší než ta nejnižší)

1.3. Věková hranice hráče v den utkání musí být nejméně 16 let.

1.4. Není dovoleno aby jeden hráč hrál ve více týmech během jedné sezóny.

1.4.1. V případě dlouhodobého zranění/absence jednoho z hráčů si druhý hráč
může založit nový tým, viz. 2.5.

1.4.2. V případě krátkodobého výpadku jednoho z hráčů viz. bod 3.9.

1.5. Hrajete na vlastní nebezpečí.

1.6. Vznikne-li vám škoda účastí v této soutěži, nelze ji vymáhat na organizátorech ligy.

1.7. Přihlášením do ligy https://sokolmilovice.cz vyjadřujete souhlas s těmito pravidly.

1.7.1. Uvedení nepravdivých údajů jako je jméno a věk může být důvodem k
vyřazení z ligy.

1.8. Startovné je 100 Kč/dvojice. Platí se v hotovosti organizátorům ligy.

1.9. Organizátor ligy si vyhrazuje právo odmítnout přidat tým do ligy bez udání důvodů.

1.10. V případě hrubého a opakovaného porušení pravidel ligy/slušného chování si v
krajním případě organizátor ligy vyhrazuje právo vyloučit tým/hráče z ligy.
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2. Systém ligy

2.1. Pokud po dvě kola bez omluvy neodehrajete žádný zápas, budete vyřazeni z ligy.

2.2. Pokud nastoupí smíšený tým proti ženskému, ženský tým určí, která z hráček hraje za
chlapa a na ní musí chlap ze smíšeného týmu podávat. Stejně tak tato hráčka musí
podávat pouze na muže.

2.3. Ligu rozlosujeme dle počtu přihlášených týmů. (Každý s každým, skupiny)

2.3.1. Je stanoven termín pro odehrání zápasů, pokud se do tohoto termínu
zápas(y) neodehraje, oběma týmům budou odečteny body, proto zkontrolujte,
že máte zapsány výsledky.

2.4. Liga je naplánována v období květen - září. Ideálně každý měsíc odehrajeme všechny
zápasy v systému každý s každým, popř. ve skupinách. Měsíce červenec - srpen jsou
brány jako jedno kolo.

2.5. Pokud se chcete přihlásit do ligy s jiným spoluhráčem/spoluhráčkou, přijdete o
všechny dosavadní body a začínáte od nuly. Toto neplatí při přihlášení před začátkem
ligy, kdy se body z předchozího ročníku berou v úvahu a mohou být brány v potaz při
nasazení dvojic které jsou tvořeny v jiném složení než v předchozím ročníku.

3. Pravidla hry

3.1. Pokud není jinak specifikováno hraje se dle pravidel beach volejbalu.

3.2. Zápas se hraje na 3 vítězné sety do 15 bodů bez ztrát. Za stavu 14:14 musíte vyhrát o
2 body.

3.3. Hraje se s beachovým míčem, na kterém se se soupeřem shodnete. Pokud se se
soupeřem nemůžete dohodnout, rozhodne střižba, kdy vyhraný si může vybrat, jestli
bere stranu, nebo servis a s ním i volbu míče.

3.4. Hráči si rozhodují zápasy sami popř. se domluví na “rozhodčím”.

3.5. Zápasy si domluvíte sami kdy a kde vám to vyhovuje.

3.5.1. “Domácí” tým zahajuje domluvu.

3.5.2. Zjistí od spoluhráče vhodné termíny a tyto nabídne soupeři.

3.5.3. Termín poté zapíše na web vč. místa zápasu.

3.5.4. Proveďte rezervaci sportoviště co nejdříve, pronájem platíte na půl.
Doporučujeme se domluvit se a zaplatit najednou a půlku částky poté vybrat
od soupeře.
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3.5.5. Hráči jsou povinni dodržovat provozní podmínky příslušného sportoviště.

3.6. Pokud se nebudete schopni domluvit na termínu popř. místa oznamte to
organizátorovi ligy.

3.6.1. Tým který nebude komunikovat popř. bezdůvodně odmítat navrhnuté termíny
může být postihnut kontumaci daného zápasu ve prospěch soupeře 3:S
(skreč). Věříme ale, že všichni v lize chceme zápasy odehrávat a kontumaci
bude minimum.

3.7. Nemůžete na domluvený zápas? Buďte ohleduplní a soupeřům co nejdříve zavolejte
nebo pošlete SMS, ať na kurt nejezdí zbytečně. Vznikne-li vám povinnost uhradit
storno poplatek za pozdě zrušenou rezervaci kurtu, buďte prosím fér a storno
uhraďte. Pokud se se soupeři nedomluvíte na náhradním termínu, vzniká jim nárok na
výhru 3:S (skreč).

3.8. Jdete pozdě? Dejte o sobě  soupeřům vědět, pošlete SMS nebo zavolejte.

3.9. Pokud jeden z hráčů týmu nemůže z důvodu nemoci nebo zranění odehrát zápas
nebo zápasy v daném měsíci, může spoluhráč pozvat k zápasu náhradníka.
Náhradník musí být na odpovídající nebo horší úrovni a stejného pohlaví jako
zraněný. S náhradníkem musí ještě před začátkem zápasu souhlasit soupeř. V
případě dlouhodobějšího výpadku jednoho z hráčů je nutné založit nový tým a napsat
správci, aby z ligy odhlásil tým původní a přihlásil tým nový.

3.10. Pokud víte, že v nějakém týdnu/měsíci budete mít jen omezený čas (nemoc, služební
cesta, dovolená) dejte včas vědět organizátorovi ligy.

3.11. Pokud se vaši soupeři bez omluvy nedostaví k domluvenému zápasu, znamená to pro
vás kontumační vítězství 3:S (skreč).

3.12. Pokud se zápas nedohraje z důvodu zranění jednoho z hráčů, které bylo způsobeno
nebezpečným činem protihráče, zbylé sety jsou přiznány týmu zraněného hráče.

3.13. Pokud se zápas nedohraje z důvodu zranění jednoho z hráčů bez zavinění soupeřem,
budou nedohrané sety zapsány v neprospěch týmu zraněného hráče. “Tým
nezraněného hráče” získává zápas v poměru 3 : počtu setů vyhraných “týmem
zraněného hráče”. V případě, že zranění není vážné, mohou se týmy domluvit na
dohrání ve zbývajících dnech kola a výsledek zapsat až po dohrání zbylých setů nebo
odehrání nového zápasu. Odehrání náhradního zápasu je však čistě dobrovolné.

3.14. Hraj prosím fair-play, hrajeme pro radost ne pro body.
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4. Bodování

4.1. Hned po zápase se prosím dohodněte, kdo výsledek zapíše. Většinou si tento
radostný krok užije vítězný tým a bezprostředně po zápase zapíše výsledek v poměru
setů na web (např. 3:1). Pokud jste prohráli, raději se ujistěte, že soupeř výsledek
správně zapsal a pokud tak bezprostředně neučinil, udělejte to za něj. Jako první vždy
zapisujete vlastní počet vyhraných setů. Míče uhrané v jednotlivých setech se
nezaznamenávají. Výsledek zapište maximálně do 24 hodin po zápase.

4.2. Na základě zapsaného výsledku dostanete přidělené body. Viz tabulka:

3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 S (kont.)

7 b 6 b 5 b 2 b 1 b 0 b -6 b

4.3. Výsledná tabulky ligy je souřtem dosažených bodů.

4.4. Při shodě bodů za zápasy mezi 2 či více týmy rozhodují o pořadí ve skupině tato
kritéria:

4.4.1. vzájemný zápas (pokud mají stejně bodů 2 týmy). Při shodě bodů 3 a více
týmů se bere v úvahu minitabulka tvořená pouze z výsledků mezi těmito týmy
a rozhodují postupně tato kritéria:

4.4.1.1. body ze vzájemných zápasů v minitabulce

4.4.1.2. rozdíl vyhraných a prohraných setů ze vzájemných zápasů v
minitabulce

4.4.1.3. počet vyhraných setů ze vzájemných zápasů v minitabulce

4.4.1.4. Pokud ani jedno z kritérií v minitabulce nerozhodlo, rozhoduje se dále
dle bodu 4.4.2.

4.4.2. rozdíl vyhraných a prohraných zápasů v celé skupině

4.4.3. počet vyhraných zápasů v celé skupině

4.4.4. rozdíl vyhraných a prohraných setů v celé skupině

4.4.5. počet vyhraných setů v celé skupině

4.4.6. dřívější registrace na webu
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5. Ostatní ujednání

5.1. Kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní kontakt) uvedené v registračním
formuláři budou poskytnuty hráčům ligy.

5.2. Zaregistrováním hráč vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a se zveřejněním výsledků
na webu, sociálních sítích, rádiu,v denního tisku a na ostatních reklamních
platformách.

5.3. V zájmu lepšího fungování soutěže si organizátor ligy vyhrazuje právo upravit tato
pravidla v průběhu soutěže.

Kontakty:

Sokol Milovice

U Sokolovny 242

289 24 Milovice

Organizátoři ligy:

Přemysl Lazecký +420 607 836 190
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Systém přidělování bodů dle umístění
● Třískupinová verze
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● Čtyřskupinová verze (verze 1)
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● Čtyřskupinová verze (verze 2)
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