JEN BLBNI CUP
PRAVIDLA
Celá soutěž, se obvykle skládá ze šesti míčových disciplín, viz níže. Při každé disciplíně mohou soutěžící
týmy získat pouze 1 bod (výhra/prohra). O výběr první disciplíny se na začátku losuje
„kámen/nůžky/papír“, vítěz losovačky vybírá první disciplínu, další disciplíny vždy vybírá prohraný tým
z předchozí disciplíny. Soutěžící tým, který získá tři body, vyhrává a posouvá se v nastaveném herním
systému na další soupeře. Herní systém závisí na počtu přihlášených týmů a začíná rozřazením ve
skupinách, kde hraje každý s každým (minimálně 4 souboje) a následně postupují lepší týmy do
vyřazovací části turnaje, kde se rozhodne o vítězi. Pro zájemce pořádáme soutěž jednotlivců v exování
piva na čas. Občerstvení zajištěno v hospodě Na Hřišti.
Tenis:
Čtyřhra tie-break do 15 bodů – konec při získání patnáctého bodu. Pravidla normálně.
Volejbal:
Debl na 2 sety bez ztrát do 10 bodů - vítězí dvojice, která získá, při součtu obou setů více bodů, tzn. první
set 10:8, druhý set 9:x = vyhrávají domácí. V případě remízy po skončení druhého setu vyhrává dvojice,
která zvítězila v druhém setu - tzn. první sada 10:8, druhá sada 8:10 = vyhrávají hosté. Tahané míče a
prasátko při podání povoleny.
Nohejbal:
Hra na 2 sety bez ztrát do 10 bodů - vítězí dvojice, která dosáhne, při součtu obou setů více bodů tzn. první
set 10:8, druhý set 9:x = vyhrávají domácí. V případě remízy po skončení druhého setu vyhrává dvojice,
která zvítězila v druhém setu - tzn. první sada 10:8, druhá sada 8:10 = vyhrávají hosté. Blok se počítá jako
úder a prasátko při podání povoleno.
Fotbal - penalty / Házená - sedmičky:
Každý z hráčů kope(hází) 4 penalty(sedmičky), a rovněž 4-krát chytá. Brankář chytá najednou soupeřícímu
týmu 4 penalty(sedmičky), přičemž se soupeřící dvojice vystřídá při střelbě po 2 penaltách(sedmičkách).
Vítězí dvojice, která dosáhne více branek. Při remíze nastává náhlá smrt (každá dvojice si zvolí brankáře a
exekutora pro celou rozhodující část). Zásah do obličeje brankáře se klasifikuje jako neproměněný pokus.
Házená - sedmičky:
Každý z hráčů hází 5 šestek. Vítězí tým s nejvíce trefami. Při remíze nastává náhlá smrt (každá dvojice si
zvolí exekutora pro celou rozhodující část).
Na začátku každé z disciplín se obvykle losuje o podání, stranu, kdo první chytá, atd….
Změna pravidel vyhrazena pořadateli !!!

