SPORTOVNÍ PRAVIDLA UŠO
pro soutěže jednotlivců a dvojic
platná od 1. 8. 2022
Základní ustanovení
1. Soutěže jednotlivců a dvojic probíhají v dané sezóně jako seriály jednotlivých turnajů.
2. Náhradníci v soutěžích jednotlivců a dvojic nejsou povoleni.
3. Soutěže jednotlivců a dvojic, aby mohli být započítány do žebříčků UŠO, musí řídit licencovaný rozhodčí.
4. Nepřihlásí-li se do turnaje dospělých alespoň 5 hráčů (dvojic) a do turnaje mládeže alespoň 3 hráči, turnaj
nemůže být započítán do Českého poháru.
A. Nominační kritéria pro reprezentaci
A.1. Nominační kritéria pro reprezentaci jsou vždy stanovena VV UŠO na danou sezónu.
A.2. VV UŠO si vyhrazují právo změnit nebo doplnit v průběhu sezóny nominační kritéria s tím, že tuto skutečnost
musí včas a vhodným způsobem oznámit hráčské základně.
A.3. Členové reprezentačního týmu jsou povinni podepsat s UŠO tzv. hráčskou reprezentační smlouvu. Jsou
povinni plnit její podmínky, a pokud ji nepodepíší, mohou být na jejich místo nominováni další hráči.
A.4. Hráči s cizím státním občanstvím nemohou reprezentovat Českou republiku ani se zúčastnit nominačního
turnaje širší reprezentace.
B. Pravidla pro soutěže jednotlivců, dvojic
B.1. Soutěže jednotlivců a dvojic se pořádají v sezóně jako seriál turnajů pod názvem Český pohár, podle
stanovené termínové listiny, kterou vypisuje s dostatečným časovým předstihem VV UŠO.
B.2. V jednotlivých kategoriích Českého poháru je vedeno průběžné pořadí. Body získávají hráči podle
bodovacích tabulek a v každé kategorii podle počtu započítávaných nejlepších výsledků z jednotlivých kategorií
turnajů.
B.2.1. Turnajové kategorie
• Jednotlivci - muži, ženy, junioři, juniorky, žáci, žákyně, smíšené (v kat. místní open)
• Dvojice - dvojice muži, dvojice ženy, dvojice mix (1 muž a 1 žena), dvojice mládež, smíšené (v kat.
místní open)
B.2.2. Kategorie Českého poháru:
• Jednotlivci - zvlášť muži, ženy, junioři, juniorky, žáci, žákyně
• Dvojice - zvlášť dvojice muži, dvojice ženy a dvojice mix (1 muž a 1 žena)
B.2.3. Při rovnosti bodů v pořadí Českého poháru rozhoduje:
a) lepší umístění na MČR dané sezóny
b) lepší umístění na turnajích TOP RGP
c) lepší umístění v Nominačních RGP
d) lepších umístění na RM turnajích
e) lepší umístění na MO turnajích
(lepším umístěním se vždy myslí více prvních míst. V případě shody více druhých míst atd.)
B.2.4. Turnajové kategorie pro zápočty do Českého poháru jednotlivců a dvojic:
1) MO - Místní Open jednotlivců a dvojic mužů, žen a mixů, Malá RGP jednotlivců
2) RM - Regionální Master jednotlivců a dvojic mužů a žen (Regionální Mastery jednotlivců a dvojice,
3) RGP - Republikové Grand Prix (Nominační RGP jednotlivců, RGP dvojic mužů, žen a mixů a turnaje TOP)
4) MČR - Mistrovství České republiky jednotlivců a dvojic mužů, žen a mixů
B.2.5. Bodové podkategorie pro Český pohár jednotlivců a dvojic:
1) Místní Open (kategorie MO)
2) Regionální Master (kategorie RM)
3) TOP RM (kategorie RM)
4) Nominační Regionální Master (kategorie RM)
5) Nominační Republikové Grand Prix jednotlivců (kategorie RGP)
6) Republikové Grand Prix dvojic (kategorie RGP)
7) TOP Republikové Grand Prix (kategorie RGP)
8) Mistrovství České republiky UŠO (kategorie MČR)
B.2.6. Počty a termíny započítávání jednotlivých turnajů dle kategorií:
1) Mistrovství České republiky UŠO se započítává do Českého poháru. Ve všech hráčských kategoriích se
započítávají turnaje vždy k datu konání.
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2) Republikové Grand Prix a TOP RGP se v sezóně konají 2. Do ČP v dospělých kategoriích se započítávají
všechny (Nominační) RGP a TOP RGP a do ČP mládeže 1 nejlepší bodové umístění. Ve všech hráčských
kategoriích se započítávají turnaje vždy k datu konání.
3) Základních termínů Regionálních Masterů je v sezóně v kategoriích dospělých (muži, ženy, dv. muži, dv. ženy)
vypsáno 5 termínů. V každém základním termínu se započítává nejlepší bodový výsledek. Z možných 5 se pak
započítávají 4 nejlepší základní termíny. V kategoriích mládeže se započítávají 2 nejlepší bodové výsledky (až z
10 možných). Ve všech hráčských kategoriích se započítávají turnaje vždy k datu konání.
4) Místní Open turnaje se budou do Českého poháru započítávat postupně podle níže uvedeného datového
harmonogramu a počty nejlepších výsledků z místních turnajů jsou stanoveny v jednotlivých hráčských
kategoriích takto:
- jednotlivci muži, ženy – 2 nejlepší výsledky z každého měsíce samostatně, tzn. 12 x 2 turnaje
- mládež - 1 nejlepší výsledek z každého měsíce samostatně, tzn. 12 x 1 turnaj
- dvojice muži a ženy, mixy - 4 nejlepší výsledky za sezónu
B.2.7. Plovoucí žebříčky pro nasazování do turnajů
B.2.7.1. UŠO vede plovoucí žebříčky pro nasazování do turnajů ve všech kategorií Českého poháru vždy s roční
zpětnou působností.
B.2.7.2. Bodování turnajů do žebříčků je totožné s kritérii Českého poháru.
B.2.7.3. Započítávání turnajů vychází z principů příslušného Českého poháru
B.3. Rozhodčí řídí turnaje jednotlivců a dvojic a zodpovídají za regulérnost soutěže – turnaje.
B.3.1. Rozhodčím může být každý, kdo:
• má souhlas k řízení soutěží z příslušného kraje nebo SDK UŠO
• úspěšně absolvoval online test rozhodčích
• má platnou licenci rozhodčího (platnost 2 – 2,5 roku po složení testu)
• je členem UŠO (má uhrazený členský příspěvek na příslušné období)
B.3.2. Kategorizace rozhodčích
• Kat. C – právo řídit turnaje kat. Místní open
• Kat. B – právo řídit turnaje kat. Místní Open a Regionální Mater
• Kat. A – právo řídit turnaje všech kategorií
C. Kategorizace hráčů
C.1. U všech registrovaných hráčů může být evidována výkonnostní kategorie.
C.2. Jednotlivci jsou evidováni ve 4 kategoriích (A, B, C, D). V případě, že je v evidenci hráč bez kategorie, je
považován za tzv. amatéra. Amatér nesplňuje žádnou z podmínek pro přidělení kategorie.
C.3. Kategorie jsou přidělovány na sezónu vždy ve druhé polovině ledna a zohledňují individuální úspěšnost a
ligovou příslušnost zpětně (ode dne přidělování kategorií) dva celé kalendářní roky.
C.4. Podmínky pro přidělení kat. A
a) hráči, kteří byli v průběhu posuzovaného období na soupisce týmu SL (označení soutěže AA) nebo týmu
nejvyšší krajské soutěže (označení soutěže A)
b) hráči, kteří se v posuzovaném období nominovali do turnajů TOP RGP nebo turnaj TOP RGP hráli
c) hráči, kteří byli v posuzovaném období v širší reprezentaci – tj. hráči nominovaní do kvalifikačního turnaje
d) hráči, kteří v posuzovaném období byli na medailových pozicích v turnajích jednotlivců a dvojic kat. MČR a
v MČR v cricketu (vyjma turnajů mládeže)
e) vítězové Turnaje mistrů kat. B, krajští mistři (či vítězové nominačních žebříčků pro Turnaj mistrů) kategorie
B v posuzovaném období
C.5. Podmínky pro přidělení kat. B
a) hráči, kteří v průběhu posuzovaného období byli na soupisce týmu druhé nejvyšší krajské soutěže (označení
soutěže B) a v posuzovaném období jim nevznikl nárok na přidělení kategorie vyšší
b) vítězové Turnaje mistrů kat. C, krajští mistři (či vítězové nominačních žebříčků pro Turnaj mistrů) kategorie
C v posuzovaném období
C.6. Podmínky pro přidělení kat. C
a) hráči, kteří v průběhu posuzovaného období byli na soupisce týmu třetí nejvyšší krajské soutěže (označení
soutěže C) a v posuzovaném období jim nevznikl nárok na přidělení kategorie vyšší
b) vítězové Turnaje mistrů kat. D, krajští mistři (či vítězové nominačních žebříčků pro Turnaj mistrů) kategorie
D v posuzovaném období
C.7. Podmínky pro přidělení kat. D
a) hráči, kteří v průběhu posuzovaného období byli na soupisce týmu čtvrté (a nižší) nejvyšší krajské soutěže
(označení soutěže D, E, …) a v posuzovaném období jim nevznikl nárok na přidělení kategorie vyšší
b) krajští mistři kategorie Amatér v posuzovaném období
C.8. Doplňující označení kategorií v podmínkách soutěží a turnajů
a) označení kategorie doplněno o „ + “ (slovy plus) nahrazuje dovětek „a nižší“ (např. B+ = turnaj určen pro
hráče kategorie B a nižší – tj. pro kat. B, C, D a amatéři)
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b) označení kategorie doplněno o „ – “ (slovy minus) nahrazuje dovětek „a vyšší“ (např. B– = turnaj určen pro
hráče kategorie B a vyšší – tj. pro kat. A a B)
D. Místní Open turnaje (MO)
D.1. Počet místních turnajů není omezen. Místní turnaje započitatelné do Českého poháru se mohou konat pouze
v termínu od 1. 12., turnaje lze do systému zadat nejpozději poslední středu do 23:59 hod. před konáním MČR
jednotlivců a dvojic (finále ČP) sezóny jednotlivců a dvojic. Místní turnaje hrané v termínu, kdy je plánován RM
nebo RGP turnaj, mohou být z ČP vyňaty. Výjimku vždy tvoří místní turnaje, které jsou sehrány přímo v místech
konání těchto turnajů.
D.2. Pořadatelem místního turnaje může být kdokoliv, kdo zajistí regulérnost turnaje podle Sportovních pravidel
a soutěžního řádu UŠO. Pořadatel musí mít k pořádání turnaje předem alespoň ústní svolení krajského sekretáře.
Za správnost a regulérnost ručí licencovaný rozhodčí.
D.3. Místních turnajů se mohou zúčastnit i tzv. hráči-hosté, jestliže to mateřský kraj umožňuje.
D.4. Místní turnaje se hrají jako soutěž jednotlivců, dvojic a dvojic mixů.
D.5. Pokud se do soutěže přihlásí 5 - 6 hráčů (dvojic), pak hrají ve skupině systémem každý s každým s možností
např. tzv. finálové dohrávky (viz F.9). V případě 7 a více přihlášených se hraje hra a postupový systém (DKO,
KO, ŠVS, skupiny – „každý s každým“ nebo kombinace těchto modelů), který určí pořadatel, resp. rozhodčí.
Podmínkou jakéhokoliv zvoleného herního modelu je, aby hráči (neodstoupí-li z turnaje) odehráli v turnaji min. 2
plnohodnotné legy.
D.6. Místní turnaje se hrají zpravidla v každé kategorii zvlášť. Pokud však pořadatel uzná za vhodné, lze připustit,
aby více kategorií hrálo společně.
D.7. Startovné a ceny v místním turnaji jsou záležitostí pořadatele tak, jak si je před turnajem sám určí a vyhlásí.
D.8. Nasazení do hracího pavouka je možno provést losováním nebo nasazením podle průběžného pořadí Českého
poháru (ČP) nebo podle plovoucích žebříčků pro nasazování do turnajů. V případě pořádání seriálu místních
turnajů je možné nasazovat dle aktuálního žebříčku daného seriálu, popřípadě kombinací nasazení dle žebříčku a
losování.
D.9.1. Aby mohl být turnaj započítán do Českého poháru, musí pořadatel zajistit licencovaného rozhodčího a ten:
• odehrát v turnajovém programu Varan.
• V odůvodněných případech, kdy nejde turnaj odehrát ve Varanu, zadat výsledky do výsledkové brány
v turnajovém softwaru Varan nejpozději 3 dny po dni zahájení turnaje.
D.9.2. Jen pro kraje, které tuto formu zadávaní povolí
• Zadat výsledky do výsledkové brány v turnajovém softwaru Varan nejpozději 3 dny po dni zahájení
turnaje, a to bez ohledu na odůvodněnost.
D.10. Pro započítání turnaje do Českého poháru platí pořadatel správní poplatek 5,- Kč za každého zúčastněného
hráče v turnaji (za dvojici 10,- Kč), vyjma turnajů mládeže, které jsou od poplatku osvobozeny.
D.11. Počty a časový harmonogram započítávání MO turnajů do Českého poháru v běžné sezóně:
Turnaje hrané: prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad. Celkem
Muži + Ženy
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
Mládež
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Turnaje hrané:
prosinec - listopad
prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad
Dvojice
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4

červen červenec

prosinec leden
Turnaje hrané: 2021 2022

únor březen duben květen 2021
2021
2022 2022 2022 2022 červen červenec
2022

Muži + Ženy
Turnaje hrané:
Dvojice

2

2

2

2022

srpen
2021
srpen
2022

2
2
2
4
4
4
červen 2021
- listopad 2022
prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen
6
6
6
6
6
6
6
6
6

září
2021
Září
2022

říjen
2021
říjen
2022

4

4

září
6

listopad Celkem
2021
listopad
2022

4

říjen listopad
6
6

36
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E. Regionální Mastery UŠO (RM)
E1. RM dospělých se koná na více místech ČR. Vždy však v jednotném termínu a v jednotných kategoriích –
muži, ženy, dvojice muži, dvojice ženy. Dílčí změna termínu je možná jen se souhlasem SDK UŠO. V případě,
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že se hráč (dvojice) zúčastní v daném termínu (označení 1., 2. … 5. RM) více RM, bude mu do Českého poháru
započítán pouze jeden, a to lepší, bodový výsledek dosažený v rámci daného termínu.
E.1.1 RM mládeže se pořádají na více místech ČR. Nemusí se však konat v jednotném termínu. Každý kraj může
během sezóny vypsat až 10 RM mládeže. Hráči se mohou účastnit RM mládeže bez omezení počtu účastí.
E.2. RM turnajů se mohou zúčastnit jen registrovaní hráči (tj. hráči, kteří jsou již registrováni nebo se zaregistrují
na místě = poskytnou rodné č. a zaplatí startovné). Hráč-host se RM zúčastnit nemůže.
E.3. V každém RM turnaji organizátor vždy stanoví:
- turnaje kategorie mužů, žen, dvojic mužů a dvojic žen
- startovné 100,- Kč za jednoho hráče, 200,- Kč za dvojici
- kredity za jednotlivé hry se vhazují
- hraje se systémem: DKO, KO, ŠVS, skupiny, či kombinací těchto systémů
- muži a ženy hrají vždy jen ve svých příslušných kategoriích
- muži a ženy hrají 501 DO na 15 kol, dvojice pak 501 DO na 15 kol nebo 301 DO na 10 kol (dle rozhodnutí
pořadatele)
- junioři a juniorky hrají obvykle společný RM turnaj 301 MO
- žáci a žákyně hrají obvykle společný RM turnaj 301 SO
E.4. Po ukončení prezence organizátor turnaje určí pozice hráčů (dvojic) v hracím pavouku nebo ve skupině, resp.
skupinách. Může k tomu využít buď náhodný los nebo nasazení dle platných oficiálních žebříčků (v tomto případě
hráči, kteří nemají body v žebříčku UŠO, budou náhodně dolosováni) nebo kombinací obou těchto způsobů.
K nasazení lze využít např. příslušné plovoucí žebříčky, krajské žebříčky, žebříčky Českého poháru.
E.5. Po ukončení prezence zveřejní rozhodčí turnaje seznam přihlášených hráčů na vhodném místě ke kontrole na
dobu nejméně 10 minut. V této době je hráč povinen seznam překontrolovat a v případě, že v seznamu není,
uplatnit neprodleně u rozhodčího tuto skutečnost. Po této době rozhodčí zahájí turnaj a nelze již protestovat proti
technickým podmínkám turnaje, tzn. rozlosování, nasazení, hracímu prostoru apod.
E.6. Jednotlivé zápasy se hrají vždy minimálně na 2 HL (ve skupinách nebo v ŠVS) a min. na 2 VL v systému
KO, či DKO.
E.7. Je-li turnaj odehrán systémem DKO, pak se oba případné finálové zápasy hrají na shodný počet VL.
E.8. Na prémie pro hráče je na regionálních turnajích rozděleno 75 % startovného.
E.9. Organizátor soutěže po skončení soutěže z programu konkrétního RM předá (hotově nebo převodem na účet)
finanční prémie hráčům (dvojicím). Prémie, které nebudou vyzvednuty do dalšího termínu RM, propadají ve
prospěch pořadatele. Prémie mohou být vydány jiné osobě na základě plné moci. Prémie jsou obvykle rozděleny
takto:
- Při účasti do 14 hráčů (dvojic) včetně mezi první tři hráče (dvojice – vypočítaná odměna x 2) a to: 1. místo 35xPP
(PP = počet přihlášených), 2. místo 25xPP, 3. místo 15xPP
- Při účasti 15 až 29 hráčů (dvojic) včetně mezi první čtyři hráče (dvojice – vypočítaná odměna x 2) a to: 1. místo
33xPP, 2. místo 21xPP 3. místo 13xPP 4. místo 8xPP
- Při účasti 30 až 59 hráčů (dvojic) včetně mezi prvních 6 hráčů (dvojice – vypočítaná odměna x 2), a to: 1. místo
28xPP, 2. místo 19xPP, 3. místo 12xPP, 4. místo 8xPP, 5. - 6. místo 4xPP
- Při účasti 60 až 89 hráčů (dvojic) mezi prvních 8 hráčů (dvojice – vypočítaná odměna x 2), a to: 1. místo
24xPP, 2. místo 16xPP, 3. místo 11xPP, 4. místo 8xPP, 5. - 6. místo 5xPP, 7. - 8. místo 3xPP
- Při účasti 90 a více hráčů (dvojic) mezi prvních 12 hráčů (dvojice – vypočítaná odměna x 2), a to: 1. Místo
20xPP, 2. místo 14xPP, 3. místo 10xPP, 4. místo 7xPP, 5. - 6. místo 5xPP, 7. - 8. místo 3xPP, 9. - 12. místo
2xPP
Pořadatel musí zároveň předat poháry nebo trofeje minimálně pro první tři v každé kategorii, jestliže se turnaj
odehrál systémem dvojitého KO. V případě, že pro malý počet přihlášených se turnaj odehraje systémem každý s
každým, může předat pohár jen vítězi turnaje.
E.10. Pokud se do soutěže přihlásí 5 - 6 hráčů (dvojic), pak hrají ve skupině systémem každý s každým s možností
tzv. finálové dohrávky (viz F10). V případě, že se do turnaje nepřihlásí alespoň 5 hráčů (dvojic) dané kategorie,
turnaj dané kategorie se neodehraje a je možné kategorie sdružit. Tzn., že např. mohou hrát ženy s muži, dvojice
ženy s dvojicemi mužskými apod. Do turnajů RM nelze sdružit dvojici, resp. dvojice mixové. Při sdružení turnajů
si všichni účastníci připíší body dle umístění v turnaji, aniž by docházelo ke zpětné redukci pořadí s ohledem na
jednotlivé kategorie.
E.A. TOP RM v soutěžích jednotlivců
E.A.1. Pořádání turnaje kategorie TOP RM je volbou jednotlivých krajů, resp. pořadatelů RM. Kraje, které se
rozhodnou pro uspořádání TOP RM pak mohou volit mezi pořádáním TOP RM v kat. mužů i v kat. žen nebo jen
v kat. mužů.
E.A.2 Právo účasti v historicky 1. TOP RM v kraji
a) 8 (4) nejlépe umístěných mužů (žen) z posledního RM
b) dalších 8 (4) nejlépe umístěných mužů (žen) v krajském žebříčku + 4 (2) náhradníci z tohoto žebříčku
E.A.3. Právo účasti v běžné TOP RM
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a) 6 (3) nejlépe umístěných mužů (žen) z poslední TOP RM
b) 6 (3) nejlépe umístěných mužů (žen) z posledního Nominačního RM
c) 4 (2) nejlépe umístění muži (ženy) + 4 (2) náhradníci z průběžného aktuálního pořadí krajského
žebříčku nenominovaní podle kritéria a) a b)
E.A.4. Pro nominaci do TOP RM při 2. – 5. RM podle aktuálního pořadí krajského je rozhodující pořadí v
centrálním PC vždy v 10:00 hod. druhé pondělí před konáním příslušného turnaje TOP RM. Pro nominaci do TOP
RM při 1. RM je rozhodující konečné pořadí krajského žebříčku předešlé sezóny (při krajské sezóně jednotlivců
kopírující sezónu UŠO).
E.A.5. Nominovaní hráči a hráčky včetně náhradníku budou informování zveřejněním seznamu nominovaných
na příslušných krajských stránkách www.sipky.org. Nasazení a složení základních skupin bude určeno až před
startem turnaje po ukončení prezence z aktuálně přítomných hráčů a hráček.
E.A.6. V každém TOP RM turnaji činí startovné 100 Kč za jednoho hráče. Hráči, kteří nepostoupí ze základních
skupin, mají právo účasti v turnaji Nominační RM jednotlivců, ve kterém startovné již neplatí.
E.A.7. Herní systém TOP RM 16 (muži)
E.A.7.1. Hraje se ve 4 skupinách (A, B, C, D) každý s každým 501 DO na 3 x 1 leg. Vítězství v legu = 1 bod do
tabulky. Hráči jsou do skupin nasazeni podle konečného pořadí krajského žebříčku (Mistrovství kraje) předešlé
sezóny (v 1. TOP RM sezóny) nebo podle redukovaného průběžného pořadí krajského žebříčku z kvalifikovaných
hráčů (ve 2. - 5. TOP RM sezóny).
E.A.7.2. Ze skupiny postupují do Play Off tři nejlepší. Vítězové skupin jsou nasazeni přímo do čtvrtfinále.
E.A.7.3. V Play Off se hraje jednostranný KO pavouk. Zápas play off a utkání o 3. místo se hraje na 5 vítězných
legů. V utkáních o 5. – 6. místo resp. 7. – 8. místo se hraje na 4 vítězné legy.
E.A.7.4. Hráči jsou v konečném pořadí rozřazeni takto: 1., 2., 3. 4., 5. - 6., 7. - 8. 9. - 12.
E.A.8. Herní systém TOP RM 8 (muži, ženy)
E.A.8.1. Hraje se ve 2 skupinách (A, B) každý s každým 501 DO na 3 x 1 leg. Vítězství v legu = 1 bod do tabulky.
Hráči jsou do skupin nasazeni podle konečného pořadí krajského žebříčku (Mistrovství kraje) předešlé sezóny (v
1. TOP RM sezóny) nebo podle redukovaného průběžného pořadí krajského žebříčku z kvalifikovaných hráčů (ve
2. - 5. TOP RM sezóny).
E.A:8.2. V Play Off a v utkání o 3. místo se hraje na 4 vítězné legy (ženy) nebo 5 vítězných legů (muži). Vítězové
skupin postupují přímo do semifinále.
E.A.8.3. Hráči jsou v konečném pořadí rozřazeni takto: 1., 2., 3. 4., 5. – 6
E.A.8.4. Ostatní podmínky a postupy odpovídají podmínkám a postupům dle turnaje TOP RM 16.
E.A.9. Hráči a hráčky, kteří nepostoupí ze skupin, jsou automaticky nasazeni do pavouka Nominačního RM.
V případě, že se v Nominačním RM nasazuje, pak jsou tito vypadnuvší nasazeni dle aktuálního pořadí v žebříčku
ČP na pozice 5 - 8 při TOP RM 16 a 3 - 4 při TOP RM 8.
E.A.10. Odměny za umístění v TOP RM mají 2 složky. Hlavní složka je dána výše zveřejněným klíčem dle počtu
přihlášených hráčů do RM (součet RM a TOP RM) s níže stanovenými minimy:
Muži z TOP RM 16:
1. min. 1.000 Kč
2. min. 650 Kč
3. min. 450 Kč
4. min. 300 Kč
5. min. 200 Kč
7. min. 100 Kč
9. bez stanovení minima

Muži z TOP RM 8:
1. min. 800 Kč
2. min. 550 Kč
3. min. 350 Kč
4. min. 250 Kč
5. bez stanovení minima

Ženy z TOP RM 8:
1. min. 650 Kč
2. min. 450 Kč
3. min. 300 Kč
4. min. 200 Kč
5. bez stanovení minima

Druhá složka jsou kredity využité v play off konkrétním hráčem. Na tuto složku mají nárok všichni hráči
nastoupivší v play off.
E.A.11. Odměny v Nominačním RM hraném souběžně s TOP RM:
S TOP RM 16:
1. místo - odměna jako u 4. hráče TOP RM, min. 500 Kč
2. místo - jako u 5. hráče TOP RM, min. 350 Kč
3. místo - jako u 7. hráče TOP RM, min. 250 Kč
4. místo - jako 9. hráč TOP RM 16

S TOP RM 8:
1. místo - jako u 3. hráče TOP RM 8, min.400 Kč,
2. místo - jako u 4. hráče TOP RM 8, min. 300 Kč
3. místo - jako u 5. hráče TOP RM 8, min. 200 Kč

F. Nominační Republikové Grand Prix turnaje UŠO (RGP)
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F.1. Turnaje kat. RGP dospělých jsou licencované soutěže UŠO. Je možné využít krátkodobý jednorázový členský
příspěvek platný jen pro potřeby turnajů jedné konkrétní RGP (mimo turnaje TOP), který si lze zajistit v dějišti
RGP. RGP mládeže se může zúčastnit každý registrovaný hráč splňující věková kritéria.
F.2. V každém programu RGP mládeže, pořádané alespoň 1 x v sezóně, vždy organizátoři uspořádají a stanoví:
- turnaj žáků, žákyň, juniorů, juniorek, dvojice mládeže
- startovné se neplatí, kredity se nevhazují
F.3. V každém programu RGP dospělých vždy organizátoři uspořádají a stanoví:
- Turnaje TOP RGP mužů a žen
- Nominační RGP mužů a žen, RGP dvojic mužů, dvojic žen, dvojic mixů kat. RGP
- Startovné 250,- Kč za hráče v turnajích jednotlivců TOP a v Nominačních RGP a 300,- Kč za dvojici v turnajích
RGP dvojic
- Kredity za jednotlivé hry se nevhazují
- V hlavních soutěžích se obvykle hrají hry:
501 DO na 15 kol a 3 HL - základní skupiny turnajů TOP
501 DO na 15 kol a 7 VL - play off turnaje TOP 24 (muži)
501 DO na 15 kol a 5 VL - play off turnaje TOP 12 (ženy)
501 DO na 15 kol – Nominační RGP muži, ženy,
501 DO Liga (team) na 15 kol - RGP dvojice mix, dvojice muži, dvojice ženy
501 SO Liga (team) na 15 kol - dvojice mládeže
501 DO na 15 kol a 2 VL - junioři
301 DO na 10 kol a 2 VL - juniorky
301 SO na 10 kol a 2 VL - žáci a žákyně
- Soutěže jednotlivců mládeže se hrají systémem DKO nebo každý s každým
- Turnaje TOP v kvalifikačních skupinách systémem každý s každým
- Turnaje nominační RGP jednotlivců, dvojic mužů, žen a mixů se hrají KO, DKO nebo ŠVS (švýcarský systém)
- Play off turnajů TOP se hrají systémem KO
- Dvojice mládeže se hrají ŠVS nebo KO
- Pořadatel má právo na úpravy herních modelů (např. v případě ohrožení časového harmonogramu).
F.4. Do republikových turnajů se obvykle nasazuje podle plovoucích žebříčků pro nasazování do turnajů podle
následujícího klíče:
- 8 hráčů z plovoucího žebříčku (pozice 1–8) a 8 hráčů vypadnuvších z kvalifikačních skupin turnajů TOP
(pozice 9-16) v Nominační RGP mužů
- 4 hráčky z plovoucího žebříčku (pozice 1–4) a 4 hráčky vypadnuvší z kvalifikačních skupin turnajů TOP
(pozice 5-8) v Nominační RGP žen
- 16 dvojic v RGP dvojic mixů a mužů
- 8 dvojic v RGP dvojic žen
- 4 hráči a hráčky v RGP jednotlivců mládeže
F.5. Po ukončení prezentace zveřejní rozhodčí turnaje seznam přihlášených hráčů na vhodném místě ke kontrole
na dobu nejméně 10 minut. V této době je hráč povinen seznam překontrolovat a v případě, že v seznamu není
uveden, uplatní tuto skutečnost neprodleně u rozhodčího. Po této době rozhodčí zahájí turnaj. Po zahájení turnaje
nelze již protestovat proti seznamu přihlášených.
F.6. Organizátor soutěže po skončení všech soutěží z programu konkrétní RGP předá (hotově nebo převodem na
účet) finanční prémie hráčům (dvojicím). Odměny lze vyzvednout nejpozději na nejbližší následující akci
kategorie RGP nebo MČR jednotlivců a dvojic.
F.7. Finanční odměny:

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. - 6. místo
7. – 8. místo
9. - 12. místo
13.-16. místo
17.-24. místo
25.-32. místo
CELKEM

Nominační
RGP MUŽI
4 000 Kč
2 500 Kč
1 700 Kč
1 300 Kč
900 Kč
700 Kč
500 Kč
400 Kč
300 Kč
250 Kč
20.700 Kč

Nominační
RGP ŽENY
2 500 Kč
1 500 Kč
1 000 Kč
800 Kč
600 Kč
400 Kč
300 Kč
250 Kč

10.000 Kč
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1. místo
2. místo
3. místo

DVOJICE
ŽENY
5 000 Kč
2 500 Kč
1 500 Kč

DVOJICE
MIX
7 500 Kč
4 000 Kč
2 000 Kč

DVOJICE
MUŽI
10 000 Kč
5 000 Kč
2 500 Kč

5. místo
9.–12. místo
13.–16. místo
Losovaná
odměna

700 Kč
-----

1 000 Kč
500 Kč
---

1 200 Kč
700 Kč
500 Kč

1 x 1 500 Kč

1 x 1 500 Kč

1 x 1 500 Kč

CELKEM

14 800 Kč

23 000 Kč

31 100 Kč

F.8. Pořadatel je povinen zajistit předání pohárů, resp. trofejí ve všech kategoriích do 3. místa.
F.9. Pokud se do soutěže přihlásí 6 a méně hráčů (dvojic), pak hrají systémem každý s každým s tzv. finálovou
dohrávkou.
F.10. Finálová dohrávka je utkáním o vítězství v turnaji (1. a 2. ze základní skupiny), resp. o třetí místo (3. a 4. ze
základní skupiny). Tato utkání se hrají na jeden (jestliže zvítězí lépe umístěný hráč v základní skupině) nebo na
dva zápasy (jestliže v prvním utkání zvítězí hůře umístěný hráč). V případě, že je finálová dohrávka dvouzápasová,
pak vítězem dohrávky je vítěz druhého utkání.
F.A. Republikové Grand Prix UŠO TOP 24 a TOP 12 v soutěžích jednotlivců
F.A.1. Turnaje kategorie TOP jsou licencovanými soutěžemi UŠO (pro turnaje TOP neplatí jednorázový
krátkodobí členský příspěvek) dle Všeobecných sportovních pravidel.
F.A.2 Právo účasti v 1. RGP TOP 24 v sezóně
a) 8 nejlépe umístěných mužů z poslední TOP RGP 24
b) 8 nejlépe umístěných mužů z poslední RGP
c) 4 nejlépe umístění muži z MČR UŠO. V případě shody jmen s a) nebo b) přechází nominace na d)
d) doplnění do počtu 24 (+4 náhradníci) z nejlépe umístěných mužů v ČP předcházející sezóny,
nenominovaných podle kritéria a), b) a c).
F.A.2.1. Právo účasti ve 2. a 3. RGP TOP 24
a) 8 nejlépe umístěných mužů z poslední TOP RGP 24
b) 8 nejlépe umístěných mužů z poslední RGP
c) 8 nejlépe umístěných mužů (+ 4 náhradníci) z průběžného aktuálního pořadí ČP nenominovaných podle
kritéria a) a b)
F.A.3. Právo účasti v 1. RGP TOP 12 v sezóně
a) 4 nejlépe umístěné ženy z poslední TOP RGP 12
b) 4 nejlépe umístěné ženy z poslední RGP
c) 2 nejlépe umístěné ženy z MČR UŠO. V případě shody jmen s a) nebo b) přechází nominace na d)
d) doplnění do počtu 12 (+2 náhradnice) z nejlépe umístěných žen v ČP předcházející sezóny,
nenominovaných podle kritéria a), b) a c)
F.A.3.1. Právo účasti ve 2. a 3. RGP TOP 12
a) 4 nejlépe umístěné ženy z posledního TOP RGP (bez ohledu na sezóny)
b) 4 nejlépe umístěné ženy z posledního RGP (bez ohledu na sezóny)
c) 4 nejlépe umístěné ženy (+ 2 náhradnice) z průběžného aktuálního pořadí ČP, nenominované podle
kritéria a) a b)
F.A.4. Pro nominaci podle aktuálního pořadí ČP je rozhodující pořadí v centrálním PC vždy v pondělí (v 10,00
hodin), předcházející konání TOP RGP nebo v případě 1. TOP 24 resp. 12 konečné pořadí ČP jednotlivců v sezóně
předcházející.
F.A.5. Nominovaní hráči a hráčky včetně náhradníku budou informování zveřejněním seznamu nominovaných na
www.sipky.org nejpozději následující den po uzavření nominací. Nasazení a složení základních skupin bude
určeno až před startem turnaje po ukončení prezence z aktuálně přítomných hráčů a hráček.
F.A.6. V každém TOP RGP turnaji činí startovné Kč 250 Kč za jednoho hráče a kredity za jednotlivé hry se
nevhazují. Hráč, který nepostoupí ze základních skupin má právo účasti v turnaji RGP jednotlivců, ve kterém
startovné již neplatí.
F.A.7. Herní systém TOP 24
F.A.7.1. Hraje se ve 4 skupinách (A, B, C, D) každý s každým 501 DO na 3 x 1 leg. Vítězství v legu = 1 bod do
tabulky. Hráči jsou do skupin nasazeni podle redukovaného pořadí plovoucího žebříčku pro nasazování do turnajů
z kvalifikovaných hráčů.

7

F.A.7.2. Ze skupiny postupují do Play Off čtyři nejlepší.
F.A.7.3. V Play Off se hraje jednostranný KO pavouk na 7 vítězných legů.
F.A.7.4. Hráči jsou v konečném pořadí rozřazeni takto: 1., 2., 3. - 4., 5. - 8., 9. - 16.
F.A.8. Herní systém TOP 12
F.A.8.1. Hraje se ve 2 skupinách (A, B) každý s každým 501 DO na 3 x 1 leg. Vítězství v legu = 1 bod do tabulky.
Hráčky jsou do skupin nasazeni podle redukovaného pořadí plovoucího žebříčku pro nasazování do turnajů z
kvalifikovaných hráčů.
F.A:8.2. V Play Off se hraje jednostranný KO pavouk na 5 vítězných legů.
F.A.8.3. Hráčky jsou v konečném pořadí rozřazeni takto: 1., 2., 3. - 4., 5. - 8.
F.A.9. Organizátor soutěže po skončení všech soutěží z programu konkrétní RGP (a TOP) předá (hotově nebo
převodem na účet) finanční prémie. Odměny lze vyzvednout nejpozději na nejbližší následující akci z kategorie
RGP nebo MČR jednotlivců a dvojic.
F.A.10. Odměny za umístění
TOP 24 / 12
1.místo
2.místo
3. – 4. místo
5. – 8. místo
9. – 16. místo

MUŽI
16.000 Kč
8.000 Kč
4000 Kč
2.000 Kč
1.000 Kč

ŽENY
8.000 Kč
4.000 Kč
2.000 Kč
1.000 Kč

CELKEM

48.000 Kč

20.000 Kč

F.A.11. Odměny za účast (tzv. ošatné) - každý hráč má nárok na odměnu 500,- Kč v případě, že se turnajů TOP
účastní poprvé, splní podmínky bodu C.8.1.2. Všeobecných pravidel a turnaj TOP regulérně dohraje. Uplatnit
nárok na odměnu pro nováčka může jen v kalendářním roce, ve kterém v turnaji TOP nastoupil poprvé.
G. Mistrovství UŠO České republiky jednotlivců, dvojic
G.1. Turnaje dospělých kategorie MČR jsou licencovanými soutěžemi UŠO (pro turnaje MČR neplatí jednorázový
krátkodobý členský příspěvek UŠO) dle Všeobecných sportovních pravidel.
G.2. Hráč již registrovaný v UŠO může uhradit členský příspěvek UŠO na MČR.
G.3. MČR juniorů a žáků se mohou zúčastnit všichni registrovaní hráči splňující věková kritéria.
G.4. O tituly Mistr UŠO České republiky a body do ČP se soutěží v kategoriích:
a) muži jednotlivci (501 DO) – KO model, hra 501 DO na 4 VL, 8 nejlepších na 6 VL
b) ženy jednotlivkyně (501 DO) - KO model, hra 501 DO na 4 VL, 4 nejlepší na 5 VL
c) muži dvojice – KO model, hra 501 DO liga (team) na 3 VL
d) ženy dvojice – KO model, hra 501 DO liga (team) na 3 VL
e) dvojice mix – KO model, hra 501 DO liga (team) na 3 VL
f) junioři, juniorky – DKO model, hra 501 MO na 2 VL
g) žáci a žákyně – DKO model, hra 301 SO na 2 VL
h) dvojice mládeže – KO model, hra 501 SO liga (team) na 2 VL (není kategorií ČP)
i) muži a ženy (cricket) – KO model, hra cricket na 3 VL – pro ČP je bodován jako MO
G.5. Součástí programu jsou doprovodné turnaje všech mistrovských kategorií dospělých.
- Mistr Double In mužů a žen - DKO model, hra 501 DI na 2 VL
- Mistr Double In dvojic mixů - DKO model, hra 501 DI na 3 VL
- Mistr Double In dvojic mužů a dvojic žen - DKO model, hra 501 DI na 3 VL
- Mistr No Score – DKO model, hra cricket no score na 2 VL
G.6. V každém turnaji MČR vždy organizátoři stanoví:
- startovné 300,- Kč za hráče v MČR jednotlivců 501 DO, 200 Kč v MČR v Cricketu a 400 Kč za dvojici v MČR
dvojic, 50 Kč v turnajích Mistr Singl, Mistr Double In a Mistr No Score
- kredity za jednotlivé hry se nevhazují
G.7. Do Mistrovských turnajů se obvykle nasazuje podle plovoucích žebříčků pro nasazování do turnajů podle
následujícího klíče:
- 32 hráčů v turnaji MČR jednotlivců mužů (501 DO)
- 16 hráčů (dvojic) v turnaji MČR jednotlivkyň (501 DO), v MČR dvojic mužů a mixů
- 8 hráček a hráčů (dvojic) v MČR dvojic žen, v MČR v cricketu mužů
- 4 hráči a hráčky v MČR mládeže jednotlivců, v MČR v cricketu žen
G.8. Organizátor soutěže po skončení všech soutěží z programu konkrétní MČR předá (hotově nebo převodem na
účet) finanční prémie. Odměny lze vyzvednout nejpozději na I. RGP následující sezóny.
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G.9. Pro účast v semifinále a finále turnajů jednotlivců platí podmínky (dres kód) dané bodem C.8.1.2.
Všeobecných pravidel.
G.8. Odměny na MČR (PP = počet hráčů v hlavním turnaji)
239.300 Kč
(bez cricketu)

Muži
501 DO

Ženy
501 DO

1.

30.000 Kč

12.000 Kč

2.

12.000 Kč

6.000 Kč

Dvojice
ženy

Dvojice
mix

Dvojice
muži
14.000 Kč

Cricket
muži
PP x 40 Kč

Cricket
ženy
PP x 50 Kč

7.000 Kč

10.000 Kč

4.000 Kč

5.000 Kč

7.000 Kč

PP x 22 Kč

PP x 28 Kč
PP x 15 Kč

3.- 4.

6.000 Kč

3.500 Kč

2.100 Kč

3.000 Kč

4.000 Kč

PP x 12 Kč

5.- 8.

3.000 Kč

1.500 Kč

1.000 Kč

1.200 Kč

1.500 Kč

PP x 6 Kč

PP x 8 Kč

700 Kč

PP x 3 Kč

200 Kč

9.- 16.
17.- 32.
CELKEM

1.400 Kč

700 Kč

500 Kč

200 Kč

600 Kč
86.800 Kč
36.600 Kč
19.200 Kč
29.800 Kč
Mistr DI
Mistryně DI Mistryně DI Mistr DI dv.
muži
ženy
dv. žen
mixů

1.

2.000 Kč

1.200 Kč

1.600 Kč

1.800 Kč

2.

800 Kč
(3.) 500 Kč
(4.) 300 Kč
(5.) 200 Kč
(7.) 100 Kč

1.000 Kč
(3.) 600 Kč
(4.) 400 Kč

1.200 Kč
(3.) 800 Kč
(4.) 600 Kč
(5.) 400 Kč
(7.) 200 Kč

9.- 16.

1.300 Kč
(3.) 900 Kč
(4.) 600 Kč
(5.) 400 Kč
(7.) 300 Kč
(9.) 200 Kč
(13.) 100 Kč

CELKEM

7.400 Kč

3.400 Kč

3.600 Kč

5.600 Kč

3.- 4.
5.- 8.

40.600 Kč
Mistr DI
dv. mužů
2.000 Kč
1.400 Kč
(3.) 1.000 Kč

(4.) 700 Kč
(5.) 400 Kč
(7.) 200 Kč

Mistr
No Score
PP x 13 Kč

Mistryně
No Score
PP x 18 Kč

Mistr
singl
PP x 20 Kč

PP x 12 Kč

PP x 15 Kč

PP x 9 Kč
(3.) PP x 6 Kč
(4.) PP x 4 Kč
(5.) PP x 3 Kč
(7.) PP x 2 Kč

(3.) PP x 7 Kč (3.) PP x 10 Kč
(4.) PP x 4 Kč (4.) PP x 7 Kč
(5.) PP x 5 Kč
(7.) PP x 3 Kč

6.300 Kč

H. Bodování jednotlivých typů turnajů
Příklady.:
Poč. hráčů
1. místo
2.
3.
4.
5.-6.
7.-8.
9.-12.
13.-16.
17.-24.
25.-32.
33.-48.
49.-64.
65.-96.
Za účast

MO
(DKO)
16 64
170 230
150 230
130 210
110 190
90 170
70 150
50 130
30 110
90
70
50
30
30

30

MO
(KO)
64
240
205
170
170
135
135
100
100
65
65
30
30
30

RM
Ženy - Muži
48
96
1150
1350
1150
1350
1050
1250
950
1150
850
1050
750
950
650
850
550
750
450
650
350
550
250
450
350
250
250
250

RM s TOP
Ženy - Muži
24
48
950
1150
950
1150
850
1050
750
950
650
850
550
750
450
650
350
550
250
450
350
250

TOP RM
Ženy - Muži
6
12
1150 1350
1050 1250
950 1150
850 1050
750
950
850
750

250

550

250

750

TOP RGP
12
4500
4100
3700
3700
3300
3300

2700

24 Poč. hráčů
5300
1. místo
4900
2.
4500
3.
4500
4.
4100
5.-6.
4100
7.-8.
3700
9.-12.
3700
13.-16.
17.-24.
25.-32.
33.-48.
49.-64.
65.-96.
3200
Za účast

Body za posun o pozici v pořadí v turnajích hraných DKO systémem: MO 20 bodů; RM 100 bodů; RGP 200 bodů;
MČR 300 bodů (za poslední místo v turnaji je vždy základní počet bodů).
Body za posun o pozici v pořadí v turnajích hraných KO systémem mimo turnaje TOP: RGP dvojic 400 bodů (za
poslední místo v turnaji je vždy základní počet bodů).
MO – boduje se od spodu (30 b. základ + 20 b. za každou pozici DKO, resp. 35 b. za pozici v KO) a maximální
počet získaných bodů v turnaji je omezen na 230 b. za turnaj v DKO, resp. 240 b. v KO.
RM – boduje se od spodu (250 b. základ + 100 b. za každou pozici) a maximální počet získaných bodů je omezen
na 1.350 b. za turnaj v kategorii mužů a 1150 b. v kategorii žen.
TOP RM - boduje se 12 nebo 6 mužů (dle typu turnaje TOP) a 6 žen. Každé pořadí v TOP RM má pevné body dle
tabulky.
RM hraný zároveň s TOP RM - boduje se od spodu (250 b. základ + 100 b. za každou pozici) a maximální počet
získaných bodů je omezen na 1.150 b. za turnaj v kategorii mužů a 950 b. v kategorii žen.
Nominační RGP jednotlivců - boduje se od spodu (500 b. základ + 200 b. za každou další pozici dle pořadí v DKO
modelu) a maximální počet získaných bodů za turnaj není omezen.
RGP dvojic (ŠVS) - boduje se od spodu (500 b. základ, každá další pozice má vyšší body dle tabulky, která je
samostatnou přílohou pravidel) a maximální počet získaných bodů za turnaj není omezen.
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TOP RGP - boduje se 16 mužů a 8 žen. Každé pořadí v TOP RGP 24, resp. 12 má pevné body dle tabulky.
MČR - boduje se od spodu (750 b. základ + 600 b. za každou další pozici dle pořadí KO modelu) a maximální
počet získaných bodů není omezen.
MČR mládeže - boduje se od spodu (750 b. základ + 300 b. za každou další pozici dle DKO modelu) a maximální
počet získaných bodů není omezen.
CH. Odměny Český pohár jednotlivců a dvojic
Muži
1. 9.999 Kč
Pohár
2. 7.000 Kč
Pohár
3. 4.000 Kč
Pohár
4. 3.000 Kč Trofej
5. 2.500 Kč Trofej
6. 2.000 Kč Trofej
7. 1.600 Kč Trofej
8. 1.400 Kč Trofej
9. 1.200 Kč Trofej
10. 1.000 Kč Trofej
33.700 Kč

Ženy
4.500 Kč Pohár
3.000 Kč Pohár
2.000 Kč Pohár
1.500 Kč Trofej
1.000 Kč Trofej
900 Kč
Trofej
800 Kč
Trofej
700 Kč
Trofej
600 Kč
Trofej
500 Kč
Trofej
15.500 Kč

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dvojice muži
7.000 Kč
Pohár
5.000 Kč
Pohár
4.000 Kč
Pohár
3.000 Kč Trofej
2.400 Kč Trofej
2.000 Kč Trofej

Dvojice MIX
5.000 Kč
Pohár
3.500 Kč
Pohár
2.500 Kč
Pohár
2.000 Kč
Trofej
1.500 Kč
Trofej
1.000 Kč
Trofej

Dvojice ženy
4.000 Kč
Pohár
2.500 Kč
Pohár
1.800 Kč
Pohár
1.400 Kč Trofej
1.200 Kč Trofej
1.000 Kč Trofej

23.400 Kč

15.500 Kč

11.900 Kč

I. Juniorské a žákovské soutěže
Platí všechna uvedená ustanovení Sportovních pravidel s těmito výjimkami:
I1. Šipkové přístroje - pro soutěže mládeže se mohou používat jakékoliv elektronické terče, které jsou vybaveny
ukazatelem stavu a kol.
I2. V soutěžích mládeže se kredity neplatí.
I3. V soutěžích mládeže se finanční odměny nevyplácejí.
I4. V soutěžích dvojic mládeže nemohou v jedné dvojici nastoupit 2 junioři.
I5. Kategorie pro soutěže jednotlivců jsou stanoveny takto:
a) Žákovské kategorie – hráči, kteří v kalendářním roce (dle označení sezóny) nedovrší 15 let věku.
b) Juniorské kategorie – hráči, kteří v kalendářním roce (dle označení sezóny) dovrší max. 18 let věku a
nesplňují již kritéria pro žákovské kategorie.
J. Doplňující ustanovení
J.1. Jsou-li v doplňkových turnajích z programu RGP a MČR vypsány odměny mimo hlavní kategorii, pak
v případě, že se hráč(i) umístil na pozici s odměnami a trofejemi i v hlavní kategorii, pak má právo na trofeje
z hlavní i vedlejší kategorie a na jednu odměnu, která je vyšší.
J.2. Pro určení nejlepšího hráče v doplňkové kategorii, v případě, že jich je více na totožné pozici, je rozhodující
lepší umístění soupeře, který je z turnaje vyřadil. V případě že je v tomto shoda, pak rozhoduje lepší umístění
soupeře, který je poslal na levou stranu pavouka.
K. Všeobecná Sportovní pravidla a Disciplinární řád
K.1. Všeobecná sportovní pravidla a Disciplinární řád je publikovány v samostatných oddílech.
K.2. Všeobecná sportovní pravidla a Disciplinární řád jsou nedílnou součástí těchto sportovních pravidel pro
soutěže družstev.
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