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A) HRACÍ ŘÁD
Hrací řád Mistrovství České republiky juniorů družstev ve squashi se řídí Soutěžním a klasifikačním řádem
ČASQ, především pak články 220. až 290.

B) HRACÍ SYSTÉM
Na základě počtu přihlášených týmů na Mistrovství České republiky juniorů družstev ve squashi
v kategoriích do 15-ti a do 19-ti let, konaném v termínu 1.-2. června 2019 v Brně, byl stanoven následující
hrací systém.
Kategorie do 15-ti let
Přihlášeno celkem šestnáct družstev
1. Jednotlivé zápasy se budou hrát po celou dobu na tři vítězné sety do 11-ti beze ztrát. V sobotu se odehrají
zápasy 1. kola a čtvrtfinále, v neděli se odehrají zápasy semifinále a o konečné umístění.
2. Družstva budou hrát v pavouku pro 16 týmů s tím, že celý turnaj se dohrává do konečného umístění.
Nasazeno bude celkem osm týmů.
Pozice nasazených týmů:
 družstvo č.1 dle nasazení bude nasazeno na první místo v hracím plánu (pavouku)
 družstvo č.2 dle nasazení bude nasazeno na poslední místo v hracím plánu (pavouku)
 dalším dvojicím družstev na pozicích č.3-4, 5-6 a 7-8 dle nasazení bude jejich nasazení na příslušnou
pozici do horní nebo spodní poloviny pavouku určeno losem
 družstvům č.9-16 dle nasazení bude jejich nasazení do horní nebo spodní poloviny pavouku určeno
losem

Kategorie do 19-ti let
Přihlášeno celkem jedenáct družstev
1. Jednotlivé zápasy se budou hrát po celou dobu na tři vítězné sety do 11-ti beze ztrát. V sobotu družstva
odehrají všechna utkání ve skupině, v neděli se odehrají zápasy o konečné umístění.
2. Družstva budou v základní části hrát ve třech skupinách, systémem každý s každým. Ve dvou skupinách
budou čtyři družstva (skupiny B a C) a v jedné tři družstva (skupina A).
a) Na první pozici v každé skupině budou nasazena družstva na prvním, druhém a třetím místě dle
nasazení:
- Do skupiny A bude zařazeno družstvo nasazeno na pozici 1
- Do skupiny B bude zařazeno družstvo nasazeno na pozici 2
- Do skupiny B bude zařazeno družstvo nasazeno na pozici 3
b) Na druhou pozici v každé skupině budou nasazena družstva na čtvrtém, pátém a šestém místě dle
nasazení a to tak, že jim bude vylosováno, do které skupiny budou nasazena.
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c) Na třetí pozici v každé skupině budou nasazena družstva na sedmém, osmém a devátém místě dle
nasazení a to tak, že jim bude vylosováno, do které skupiny budou nasazena.
d) Na čtvrtou pozici ve skupinách B a C budou nasazena družstva na desátém a jedenáctém místě dle
nasazení a to tak, že jim bude vylosováno, do které skupiny budou nasazena.
3. V utkáních o konečné umístění budou hrát družstva ve tříčlenných skupinách systémem každý s každým. O
10. místo sehrají zápas pouze dvě družstva. Do těchto finálových skupin postoupí družstva:
-

Do skupiny o konečné 1. až 3. místo postoupí družstva na prvních místech v základních skupinách
Do skupiny o konečné 4. až 6. místo postoupí družstva na druhých místech v základních skupinách
Do skupiny o konečné 7. až 9. místo postoupí družstva na třetích místech v základních skupinách
O 10. místo se utkají družstva, která skončí na čtvrtém místě v základních skupinách

4. O pořadí ve skupinách se rozhoduje dle čl. 274 Soutěžního a klasifikačního řádu ČASQ.

V Brně dne 27. května 2019

Ing. Radim Švec
předseda SK ČASQ
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