Sedmý ročník Jihočeské ligy družstev ve squashi.
Jako hrací den byl zvolen čtvrtek v měsících říjen 2011- březen 2012 se začátkem v 18 hodin, viz termínová listina.

Počet hráčů za družstvo:


V zápase nastupují 4 hráči a kapitáni mohou nasadit více hráčů, kteří se střídají. V případě, že v týmu nastoupí jen 3
hráči, tým začíná se skórem 0:4. Tato skutečnost musí být sdělena kapitánovi druhého týmu co nejdříve, nejdéle 4
hodiny před zápasem, aby mohl upravit složení svého týmu. V případě závažných důvodů, kdy není možné nasadit 3členné družstvo, lze dohodnout náhradní termín. Nový termín zápasu navrhuje, do 2 dnů od nahlášení zrušení tým,
který tuto skutečnost nezavinil, navrhuje alespoň 2 nové termíny). Utkání je nutné odehrát do následujícího
hracího kola. Pokud tým, který žádal o změnu, nebude akceptovat žádný návrh nového termínu a zápas nebude
sehrán do dalšího hracího dne, tým, který žádal o změnu, zápas prohraje kontumačně. Pokud se týmy dohodnou na
novém náhradním termínu, má tým, který žádal o změnu povinnost nahlásit nový termín organizátorovi ligy a tím se
termín stává oficiálním se všemi povinnostmi a důsledky výše uvedenými. V případě vážných problémů
s definováním nového termínu zápasu, kdy ani jeden tým nemá k dispozici 4 hráče pro zápas, se mohou kapitáni
dohodnout sehrát zápas 3 na 3 (9 zápasů). Při skrečování zápasu je stanoven výsledek 2-0 (11-0, 11-0). Výsledek se
nezapočítává do tabulky úspěšnosti jednotlivců.

Základní pravidla:













Čtyřčlenná družstva hrají systémem každý s každým (zápas se tedy skládá ze 16 zápasů).
Mohou nastoupit jen neregistrovaní hráči, kteří nenastupují v oficiálních soutěžích české asociaci squashe.
Během sezóny je možné doplňovat hráče na soupisku.
Rozpis pro jednotlivé zápasy doplňuje do tabulky nejdříve kapitán hostů, poté domácí. Případná změna pro
nezapočaté zápasy může být v rozpisu provedena jen ze zdravotních důvodů a následně oznámena druhému
kapitánovi, který může následně také udělat změnu v tomto zápase.
Při střídání hráčů (v případě, že kapitán má k dispozici více hráčů než 4) platí pravidlo, že proti sobě nemohou
nastoupit dva stejní hráči dvakrát.
Zápasy se hrají na 2 vítězné sety do 11 beze ztrát. Set se hraje do 11, při rozdílu o jeden míček se set hraje tak dlouho,
dokud není rozdíl o 2 míče.
Kapitáni družstev nasadí rozhodčího z řad nehrajících hráčů (každé družstvo rozhoduje 8 zápasů). Po vzájemné
dohodě si mohou zápas rozhodovat hrající, výsledek zapíše vítěz.
Za celkové vítězství jsou započítány družstvu do tabulky 3 body. V případě remízy (8:8) 2 body pro tým, který
vyhraje na sety, míčky, 1 bod pro tým, který při remíze (8:8) prohraje na sety/míčky. Porážka a neúčast družstva v
zápase minimálně se 3 hráči - 0 bodů. Do celkové tabulky se budou započítávat zápasy, sety, míčky.
O konečném pořadí v lize rozhoduje počet získaných bodů, skóre všech zápasů, setů, míčků, popřípadě dodatečný
zápas prvních hráčů.
Pro vedení tabulky jednotlivců, bude započítáván vítězný zápas za dva body a prohraný bod jeden. Pro hodnocení
jednotlivců, musí hráč odehrát minimálně 40 zápasů.
Celková doba trvání všech 16 zápasů je odzkoušena na cca 5 hodin čisté hry. Při hraní na minimálně 2 kurtech je tedy
potřeba kurty pronajmout na cca 2,5 hodiny. Míčky zajišťuje domácí tým.
O náklady na pronájem kurtů se družstva dělí rovným dílem podle skutečných nákladů vykázaných domácím
družstvem. Cestovné na zápasy je záležitostí jednotlivých družstev.
Utkání musí být odehráno během jednoho hracího dne. V případě, že to situace nedovolí (zranění, vnější vlivy),
utkání bude dohráno do následujícího kola.

Kontakty na kapitány družstev:
České Budějovice (kurty Zvonárna)
Kaplice (kurty Č. Krumlov)
Písek (kurty Písek)
Temelín (kurty Zvonárna)
Týn (kurty Týn nad Vltavou)
Český Krumlov (kurty Č. Krumlov)

Fr. Jakubíček
Petr Kovařík
Milan Brabec
Ivo Novotný
Mir. Šálený
Martin Šeichl

tel: 602 408 948
tel: 724 687 368
tel: 777 118 571
tel: 602 234 182
tel: 724 530 770
tel: 775385825

jakubicek@anipol.cz
petr.kovarik@cez.cz
lotrpii@seznam.cz, brabec@ecomodula.cz
ivo.novotny@cez.cz
miroslav.saleny@cez.cz
martin.seichl@seznam.cz

Předpokládané sestavy družstev (po oznámení lze doplňovat v průběhu soutěže):
České Budějovice : František Jakubíček, Josef Šanda, Petr Liška, Petr Buřič, Jan Mitka, Pavel Čurda, Tomáš Ryneš
Kaplice :(David Kořán, Petr Kovařík, Rostislav Kozlov, Dan Hněvkovský, Jiří Šrámek, Tomáš Ryneš, Míra Hanousek, Petr
Tůma, Lukáš Opekar,)

Písek
Temelín
Týn nad Vltavou
Český Krumlov : Jan Sommer,Martin Šeichl,Petr Hladík,Milan Turek,Karel Jindra,Honza Kalena,Jirka Janota,Petr
Sojka,Roman Klampfl

Termínová listina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Temelín (kurty Zvonárna)
Kaplice (kurty Český Krumlov)
Týn (kurty Týn)
Český Krumlov (kurty Český Krumlov)
Písek (kurty Písek)
České Budějovice (kurty Zvonárna)

Začátek utkání v 18 hodin, předpoklad ukončení 21,00 hodin. Po dohodě kapitánů je možné začátek posunout.

Rozpis zápasů:

1.kolo: 20.10.
2.kolo: 3.11.
3.kolo: 17.11.
4.kolo: 1.12.
5.kolo: 15.12.

PIS-CB
CK-CB
CB-KAP
TEM-CB
TYN-CB

TEM-CK
PIS-TYN
TYN-TEM
KAP-PIS
CK-KAP

KAP-TYN
TEM-KAP
CK-PIS
TYN-CK
PIS-TEM

r. 2012
6.kolo: 2.2.
7.kolo: 16.2.
8.kolo: 1.3.
9.kolo: 15.3.
10.kolo: 29.3.

CB-PIS
CB-CK
KAP-CB
CB-TEM
CB-TYN

CK-TEM
TYN-PIS
TEM-TYN
PIS-KAP
KAP-CK

TYN-KAP
KAP-TEM
PIS-CK
CK-TYN
TEM-PIS

Kurty:
Zvonárna
Český Krumlov
Týn
Písek

