Soutěžní řád pro rok 2019
Soutěžní řád upravuje druhy turnajů, jejich bodové ohodnocení, národní žebříček
a další věci týkající se soutěží.
Soutěže budou v roce 2019 probíhat turnajovou formou tak, aby se hráči mohli
do soutěží CATEQ přidávat v celém průběhu sezony. V současné době bude
probíhat také testovací provoz Národního žebříčku.

1. Členění soutěží se záštitou CATEQ
1.1 Turnaje TeqOpen
1.1.1 Jedná se o místní soutěže započítávané do národního žebříčku. Pořádají je
jednotlivé kluby nebo místní pořadatelé. Termíny pro tyto soutěže nejsou
předepsány. Turnaje se smí zúčastnit pouze registrovaní členové CATEQ.
1.1.2 Organizátor musí zaslat propozice turnaje výboru CATEQ nejdéle do 30 dní
před konáním akce ke schválení. Událost bude zveřejněna na stránkách
www.cateq.cz a fb: teqball czech republic.
1.1.3 Nejmenší možný počet účastníků turnaje pro TeqOpen single je 10, pro
TeqOpen double je 8 týmů. Při nesplnění tohoto kritéria . nemůže být turnaj
označen Open, ale zařadí se do kategorie „Nežebříčkové“. Nebudou započítávány
body do Národního žebříčku (viz. Národní žebříček).
1.1.4 Propozice musí obsahovat: Datum, čas, místo konání. Maximální počet
účastníků je-li nutné, datum konce registrací, výši startovného, herní systém,
druh soutěže – singl, double.
1.1.5 Pořadatelé jsou povinni odeslat minimálně 5dní předem jmenný seznam
účastníků a maximálně do 3 dnů po turnaji výsledky výboru CATEQ,
s přiděleným bodovým ziskem do Národního žebříčku. Dále pak je vyžadována i
foto-video dokumentace z akce.
1.1.6 Výsledky budou zaneseny do národního žebříčku. Žebříček bude sloužit
k možnému nasazování do turnajů, nominaci do reprezentace a přípravě národní
soutěže do příštích let.
1.2 Turnaje TeqMasters
1.2.1 Turnaje Masters pořádá Česká Asociace Teqballu, popř. pořadatelé
pověřeni výkonným výborem CATEQ. Pořádají se celorepublikově v termínech
uvedených v termínovém kalendáři schváleném výkonným výborem CATEQ.

1.2.2 Turnaje Masters jsou vždy bodově hodnoceny, nezávisle na
minimálním počtu účastníků.
1.2.2 Pořadatelé jsou povinni zobrazit propozice minimálně 21 dnů před
turnajem a do 3 dnů po turnaji výsledky.
1.2.3 Turnaje TeqMasters pro rok 2019/2020 zároveň slouží k nominaci na
Mezinárodní turnaje.
1.2.4 Výsledky turnaje jsou započítávány do národního žebříčku.
1.2.5 Minimální počet turnajů TeqMasters pro rok 2019 je stanoven na tři a to
jak v kategorii single, tak double. Turnaj TeqMasters smí být také vyhlášek jako
týmová soutěž.
1.3 Mistrovství republiky v Teqballu
1.3.1 Detailní informace o počtu pozvaných hráčů budou zveřejněny v průběhu
sezony, dle aktuálního počtu členů CATEQ, nejdéle ke dni 31.7.2019
1.3.2 Na MČR bude pozváno nejméně 20 nejlepších hráčů na základě Národního
žebříčku jak v kategorii single, tak double.
1.4 Mezinárodní turnaje
1.4.1 Reprezentační team České republiky jmenuje na každou mezinárodní akci
výkonný výbor.
1.4.2 Při výběru reprezentantů se berou v potaz v první řadě výsledky z
republikových turnajů TeqMasters a poté současná forma hráčů.
1.4.3 Mezinárodní turnaje se nezapočítávají do Národního žebříčku.
1.5 Nežebříčkové turnaje
1.5.1 Turnaje nezapočítávané do národního žebříčku (např. Při nesplnění
minimálního počtu účastníků, náborové soutěže apod.), se označují jako
nežebříčkové. Pořadatel smí žádat CATEQ o materiální výpomoc či zveřejnění na
infokanálech CATEQ.
1.5.2 Turnaje se smí zúčastnit kdokoliv.
1.5.3 Pořadatelé jsou žádáni zaslat výsledky a fotodokumentaci do 3 dnů po
turnaji výsledky.

2. Právo účasti
2.1 Všechny turnaje kromě výjimek uvedených v tomto Soutěžním
řádu jsou otevřeny pouze pro členy CATEQ.
3. Organizace turnaje
3.1 Za organizaci soutěže, výběr herního systému, způsob řešení protestů a další
organizační záležitosti zodpovídá pořadatel a má v tomto směru právo volby (v
případě turnajů, na které se vztahují Zásady pro pořádání republikových turnajů,
je výběr herního systému omezen pouze na systémy uvedených v Zásadách pro
pořádání republikových turnajů). V každém případě je však povinen v maximální
možné míře dbát na regulérnost soutěže.
3.2 Protesty související s průběhem turnaje musí být podány okamžitě po vzniku
situace, proti níž hráč protestuje. Protesty týkající se soutěží obecně (např.
chyba ve výsledkové listině) musí být podány do 30 dnů nebo do konce sezóny
(podle toho, co nastane dříve). Protest se doporučuje předat pořadateli v
písemné formě. Lze jej podat i ústně, v takovém případě však nelze v případě
jeho zamítnutí podat odvolání k výkonnému výboru CATEQ. V případě zamítnutí
protestu lze do 3 dnů podat odvolání k výkonnému výboru CATEQ. Odvolání se
zasílá elektronickou poštou na adresu kteréhokoliv z členů výkonného výboru
CATEQ uvedenou na stránce http://www.cateq.cz a musí obsahovat kopii
písemně podaného protestu. Protest i případné odvolání musí obsahovat návrh
řešení situace, proti níž je protestováno, a pokud to charakter protestu vyžaduje,
tak i důkazy prokazující tvrzení protestujícího. Každý hráč má právo podat 1
protest v každém turnaji bez finančního vkladu. Při podání druhého protestu
skládá zálohu ve výši 100 KČ, při podání každého dalšího činí záloha
dvojnásobek zálohy za předchozí protest. Pokud je protest pořadatelem nebo
výkonným výborem CATEQ při odvolání uznán jako oprávněný, záloha se vrací
protestujícímu, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.
3.3 Pořadatel je povinen mít v průběhu turnaje k dispozici aktuální Pravidla
teqballu. Turnaje TeqMasters musí být řízení oficiálními sudími. Pro kategorii
TeqOpen je doporučeno zařídit oficiálního sudího.
3.4 Pořadatel je povinen před zahájením turnajů oznámit herní systém, kritéria
pro postup a rozhodnutí v případě bodové shody hráčů, např. ve skupinách.

4. Kategorie hráčů
4.1 Pro rok 2019 budou všechny turnaje smíšené, mohou se tedy účastnit ženy,
muži, handicapovaní sportovci a junioři od 15 let (při splněných pravidlech
členství CATEQ)
5. Národní žebříček
5.1 Národní žebříček je dlouhodobá soutěž, do které se započítávají body dle
tohoto Soutěžního řádu v daném kalendářním roce. Slouží zejména pro
nasazování hráčů na turnajích, hlavně MČR.
5.2 Do národního žebříčku se každému hráči započítávají bodové zisky dosažené
v hodnoceném období dle čl. 5.1, v kategorii singl a double zvlášť.
5.3 Pokud více hráčů dosáhne stejného počtu bodů, rozhodne o jejich pořadí
nejvyšší dosažená bodová hodnota v jednotlivém turnaji. V případě, že ta se
shoduje, rozhoduje druhá nejvyšší bodová hodnota atd. Při naprosté shodě hráči
zaujmou stejné postavení v žebříčku.
5.4 Sezóna 2019 začíná 1. ledna daného roku a končí 31.12.2019. Žebříček
bude přihlížecím kritériem nominace na MČR a to ke dni nejdéle 31.8. 2019 –
přesně určí výbor CATEQ. Větší a hlavní význam získá žebříček až v dalších
letech.
5.5 Body do národního žebříčku se přiřazují dle počtu účastníků a dle typu
soutěže a kategorie.

6. Bodování Národního žebříčku
Bodované pozice turnajů se počítají z tabulky viz. níže.
Bodový zisk je závislý zejména na kategorii turnaje a počtu účastníků turnaje.
Postup je následující:
- dle umístění hráče a počtu startujících se určí základní bodový zisk.
- pro umístění na 1-4 místě se přičte bonusový zisk dle počtu startujících – 0b, 2b či
4b.
- číslo ZB se vynásobí koeficientem soutěže.
Základní bodování (ZB)
Počet
účastníků

1-16

17-32

33-<

Koeficient dle kategorie turnaje (K)

Umístění

body

TeqOpen

TeqMasters

MČR

1
2
3
4
1-4
5-8
9-16
1-4
5-8
9-16
17-32
1-4
5-8
9-16
17-32
33-<

15
12
10
8
+ 0b
3
1
+ 2b
5
3
1
+ 4b
7
5
3
1

1

3

4

Celkem

C= ZB*K

př. výpočtu:
Hráč A vyhraje 2 turnaje kategorie TeqOpen s 10 účastníky a 1x vybojuje 3. místo s 32
účastníky na TeqOpen. Získá celkem 42 bodů ( 15+15+12).
Hráč B získá 9 místo na 1 turnaji kategorie TeqOpen s 33 účastníky a 4. místo na
TeqMasters s 25 účastníky. Získá tak celkem 35 bodů (5+(8+2)*3).

7. Povinnosti hráče
7.1 Hráč má v soutěži zejména tyto povinnosti:
●
●
●
●
●

startovat pouze s platným členstvím v CATEQ, není-li uvedeno jinak
dodržovat veškerá ustanovení Pravidel a ostatních předpisů
vydaných Českou Asociací Teqballu
předložit pořadateli nebo zástupci svazového orgánu na vyzvání OP
uhradit pořadatelem stanovené startovné
řídit se sportovně technickými a organizačními pokyny pořadatele

7.2 Hráči v soutěži startují pod vlastním jménem a registračním číslem,
které centrálně přiděluje CATEQ. Tyto údaje uvedou do Přihlášky do
turnaje (prezenční listiny).
8. Ostatní záležitosti
8.1 Dojde-li ke zrušení turnaje kategorie TeqMasters podle čl. 8.3, je pořádající
klub povinen o této skutečnosti neprodleně informovat výkonný výbor, který po
konzultaci s pořadateli stanoví náhradní termín soutěže. Výkonný výbor může v
odůvodněných případech namísto stanovení náhradního termínu rozhodnout o
zrušení turnaje.
8.2 Dojde-li ke zrušení turnaje kategorie TeqOpen podle čl. 8.3, pořadatel o tom
neprodleně informuje výkonný výbor.
8.3 V případě extrémně špatného počasí nebo za jiné situace, kdy by mohlo dojít
k ohrožení zdraví či života účastníků soutěže, je pořadatel povinen soutěž
přerušit do doby, kdy bude možno bezpečně pokračovat ve hře. Trvá-li tato
situace delší dobu, může pořadatel soutěž zrušit.
8.4 Výklad Pravidel, Soutěžního řádu jakožto ostatních předpisů CATEQ provádí
výkonný výbor.

