
 

 

Sezóna 2019/2020 

Dodatek 

k pravidlům 
Ligová soutěž družstev 

VOŠS 
 

Pokud nedojde ke změnám,  
platí i pro další sezóny 

 
 

o Do začátku 4tého kola soutěže je možné dopisovat 
hráče na soupisky družstev. Kapitánům slouží ke 
kontrole registrovaných hráčů seznam na internetových 
stánkách případně telefonické potvrzení na telefonním 

čísle 602 145 261 
o Utkání ligové soutěže družstev se hrají pouze na 

schválených přístrojích. Ty budou viditelně označeny 
registračním štítkem. Při závažné poruše registrovaného 
terče je možné odehrát utkání na náhradním terči. Musí to 
být nahlášeno na telefonním čísle 602 145 261 před 
začátkem utkání. 

o VOŠS má možnost navštívit ligové utkání a zkontrolovat 
dodržování pravidel. 

o Veškeré informace k právě probíhající sezóně budou 
zveřejňovány na internetových stránkách, rozesílány 
poštou, případně nechány na odpovědné osobě na hracím 
místě. 

o Vystřídaný hráč se může vrátit do zápasu na stejnou 
pozici, ze které byl vystřídán 
 

 

Zápisy o utkání vyplňujte čitelně ve všech předepsaných kolonách. 
Nepoužívejte přezdívky, ale jméno a příjmení. Jedná se o úřední 

dokument. Nezapomínejte na číslo kola a datum! Originál zápisu 
zašlete do dvou pracovních dnů na naši adresu nebo emailem. 

Ihned po odehrání zápasu odešlete výsledek jako sms na telefonní 

číslo 602 145 261. 
 



 

 

Odložení zapasu z jiných důvodů, než je uvedeno v pravidlech, 
není možné! Pokud nebude zápas odehrán do 30-ti dnů od 

naplánovaného termínu, bude automaticky kontumován dle 

pravidel! 
 

Postup 
 

Ze všech skupin postupují na Mistrovství družstev VOŠS  

obě první a obě druhá družstva podle konečného pořadí. 
 

Systém hry na Mistrovství družstev VOŠS: 
 

Družstva si zahrají každý s každým. Za výhru získá družstvo 1 BOD. 
Pořadí se určuje podle počtů bodů. Při shodném počtu bodů pak podle 

vzájemného zápasu, dále pak podle skóre. 

 
O postupu a systému hry na Mistrovství družstev VOŠS rozhodli svým 

hlasováním kapitáni Ligových družstev 15.9.2018 
 
 

Finanční odměny 
 

Základní část soutěže – Všechny skupiny    
 

1. Místo – 3000,- Kč + Pohár 
2. Místo – 2000,- Kč + Pohár 

3. Místo – 1000,- Kč + Pohár 
 

Skupina A   1. – 4. Místo   Skóre krát 10,- Kč 

5. – 9. Místo   Skóre krát 5,- Kč 
 

Skupina B   1. – 5. Místo   Skóre krát 10,- Kč 

6. – 10. Místo   Skóre krát 5,- Kč 
     

Skupina C      1. – 4. Místo   Skóre krát 10,- Kč 
5. – 9. Místo   Skóre krát 5,- Kč 
 

Mistrovství družstev VOŠS 
 

1. Místo – 8000,- Kč + Pohár 
2. Místo – 6000,- Kč + Pohár 
3. Místo – 4000,- Kč + Pohár 

4. Místo – 2000,- Kč  


