
Soutěž mladších žáků družstev III. Divize 2 + 1

Pro letošní sezónu nabízíme klubům v kategorii mladších žáků hrát soutěž 2+1. 

Tato soutěž se hraje již dva roky v Praze a zpětná vazba na ni je výborná.

Proč soutěž 2 + 1 navrhujeme? 

Důvodem pokusu o zařazení tohoto systému je, že některé kluby mají problém s nedostatkem dět se 

zájmem hrát mistrovské zápasy družstev. Organizace poskytující dotace (NSA, kraje, města …) chtějí 

doložit počet družstev a dět hrajících mistrovské zápasy. Dalším aspektem je, že chceme omezit 

počet zápasů, kdy družstva přijedou na mistrovský zápas v neúplném počtu a zápasy se dopisují, 

jakoby se hrály, přičemž ale dět z druhého týmu nehrají. V neposlední řadě tato soutěž družstev 

bude časově méně náročná než klasický zápas 4 + 2.

Pravidla:

Tým se skládá z 2 chlapců a 1 dívky.

Pořadí zápasů:

1. 1. Chlapec

2. 2. Chlapec

3. Dívka

4. Čtyřhra chlapci

5. Mix

Mix se bude hrát v případě nerozhodnutého stavu nebo v případě dohody kapitánů.

Zápasy hráčů i hráčky se budou počítat do bodového systému, jedině z mixu se body počítat 

nebudou. Systém ČTS to bohužel neumožňuje.

Z této soutěže se nebude postupovat ani sestupovat.

Do družstva mohou být nominováni mladší žáci a žákyně s bodovou hodnotou 1 – 4 body.

Organizační informace:

V případě zájmu klubů o tento typ soutěže družstev, bude soutěž zařazena již v letošním roce. Řídícím

bude Ing. Klára Patyková. Podle počtu přihlášených družstev z jednotlivých klubů se zájmem hrát 

soutěž 2+1, bude vytvořen systém. Nejlépe skupiny družstev z blízkého okolí. Podle počtu všech 

přihlášených družstev v mládežnických kategoriích, bude rozhodnuto o čase, ve kterém se budou 

zápasy družstev 2+1 hrát.

Označení soutěže bude III. divize, tudíž hráči a hráčka budou moci být zapsáni na soupiskách i ve 

vyšších divizích.

Přihlášky klubů na tuto soutěž směřujte na mail jari.pribyl@seznam.cz, v termínu do 28. 2. 2022. 

V případě dotazů volejte 774 511 412.

Za VV Setesu Jaroslav Přibyl
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