
Ukončení sportovní sezony 17.9.2011

Harmonogram: 

08:30 - 08:45 Prezentace pro Nohejbalový Turnaj dvojic o „Mistra klubu 2011“ 
09:00 - 12:00 Nohejbalový turnaj dvojic
11:30 – 12:00 Prezentace pro Turnaj čtyřher „EliTen Ligy 2011“
12:00 – 16:30 Turnaj čtyher
16:30 – 18:00 Utkání o 1. místo v žebříčku EliTen Ligy (v případě, že neodehrají své 

utkání v týdnu)
19:00 Vyhlášení výsledků Nohejbalového turnaje a turnaje čtyřher
19:30 - ….. Volná zábava

1. Nohejbalový turnaj o „Mistra klubu 2011“

 Turnaj určený pro nohejbalisty TJ Librantice. Turnaj bude stejně jako v minulých sezonách
losovaný. Dle počtu dvojic bude určen systém soutěže. Je předpoklad, že maximální počet
dvojic bude 7. Tudíž turnaj se bude hrát systémem každý s každým na dva sety (2:0 nebo 1:1)
Zvítězí dvojice, která bude mít na konci soutěže nejvíce bodů. Za vítězství 2 body, za remízu
1 dob za prohru 0 bodů. Při shodném počtu bodů rozhoduje vzájemný zápas, při více
dvojicích se stejným počtem bodů rozhoduje minitabulka mezi těmito družstvy.

2. Turnaj čtyřher v tenise     

Turnaj je určen pro hráče, kteří se zúčastnili eLiTen Ligy 2011. Jednotlivé dvojice budou
určeny na základě umístění v dlouhodobé soutěži. To znamená první s posledním, druhý s
předposledním atd. Na základě počtu družstev bude určen systém soutěže. Při plném
obsazení, tj. 8 dvojic, se bude hrát systémem 2 skupin. Skupina A (1-16, 8-9, 5-12, 4-13)
Skupina B (3-14, 6-11, 7-10, 2-15). Ze skupiny postoupí první dva do semifinále a zbylí
účastníci do skupiny o 5-8 místo. Bude se hrát o každé umístění. 
V případě menšího počtu než 8 bude systém soutěže každý s každým. Zvítězí tým s nejvyšším
počtem bodů.
V obou variantách se bude utkání skládat ze hry na max. 7 gamů, přičemž se nebude hrát na
shodu. To znamená že při stavu 40:40 další bod znamená výhru v gamu. Utkání se tímto
zrychlí a hráči ušetří síly do dalších bojů. Hra na 7 gamů znamená, že výsledek může být 6:1,
5:2 nebo 4:3. Za stavu 6:0 se sedmý game nehraje.  

3. Utkání o vítězství v eLiTen Lize     

V tomto utkání se o vítězství utkají neporažení účastníci eLiTen Ligy. Již od začátku soutěže
bylo jasné že jimi budou Josef Schejbal a Pavel Kubíček. Průběh soutěže tomu dal zapravdu.
Toto utkání bude vyvrcholením a zlatým hřebem sportovní sezony v Libranticích. Utkání se
bude hrát klasicky na dva vítězné sety dle soutěžních pravidel tenisu.

 Toto utkání může být sehráno již v týdnu po dohodě obou zúčastněných... Ideálně v pátek
16.9. od 17:00. Přijdeme fandit... 
  
4. Vyhlášení výsledků a volná zábava     

Zde není co rozepisovat. Všem je jistě jasné o co půjde... ☺


