
Propozice soutěže družstev při VC Prahy  

Memoriálu Hanky Pokorné 
 

1. Soutěž se hraje systémem BaM. Za každé vyhrané rozdání v zápase se přidělí družstvu 

2 body, za nerozhodné 1 bod a za prohrané 0 bodů. Výsledek utkání je dán součtem 

bodů za jednotlivá rozdání. 

2. Celkový výsledek družstva je dán součtem získaných bodů ve všech sehraných 

utkáních včetně příp. náhradních výsledků za nesehraná utkání. 

3. V případě, že se soutěže zúčastní nejvýše 16 družstev, bude soutěž sehrána střídáním 

typu Patton. Pokud bude 17 a více družstev, bude se hrát švýcarsky na 8 kol a 4. 

rozdání. 

4. V případě, že dvě nebo více družstev získá stejný počet bodů rozhodne o jejich pořadí 

postupné aplikování následujících kritérií 

a) větší počet vyhraných utkání 

b) větší počet neprohraných utkání 

c) v případě dvou družstev větší počet získaných bodů ze všech vzájemných utkání 

d) větší počet pomocných bodů (viz pravidlo pro výpočet pomocných bodů) 

e) více bodů získaných v zápase proti nejlépe umístěnému družstvu z těch proti, 

kterým družstvo hrálo. Družstva, která získala stejný počet bodů, jsou pro tento 

účel hodnocena jako stejně umístěná (v případě, že s takovým družstvem/družstvy  

sehrálo více utkání, tak aritmetický průměr). Bye se pro tento účel počítá jako 

výsledek proti družstvu, které získalo právě 50% bodů. 

f) Stejné kritérium jako e), ale proti druhému nejlépe umístěnému družstvu 

z portfolia, pak proti třetímu … 

g) Los 

5. Pro nasazování v případě švýcarského systém platí 

a) Pro první kolo jsou družstva nasazena a k týmům z první poloviny nasazení se 

přilosují družstva z druhé poloviny. V případě lichého počtu je do první poloviny 

vybráno o jedno družstvo navíc. To, kterému nebude přilosován soupeř, bude 

v prvním kole mít bye (5 bodů). 

b) Pro další kola jsou soupeři vybíráni podle aktuálního pořadí a švýcarského 

způsobu výběru soupeřů.  

c) Až do 6 kola včetně se nemohou utkat stejná družstva podruhé. Pro účely výběru 

soupeře ve druhém a třetím kole se mezi družstvy se stejným počtem bodů losuje, 

přičemž se přihlíží, aby se přirozeným způsobem vyhnulo opakování. 

d) Od čtvrtého do šestého kola se v případě rovnosti vyhodnocuje pořadí podle 

kritérií z bodu 4. 

e) V sedmém a osmém kole se nasazuje podle aktuálního pořadí s využitím kritérií 

z bodu 4 a nebere se zřetel na případné opakování. 

 

V Praze dne 16. 8. 2017. 

 


