
Mixy 2008 - systém turnaje

• Všechna utkání se hrají na dva vítězné sety do 25 bodů, případný tie-break do 15 bodů. V
případě pětičlenných základních skupin začíná každý set od stavu 5:5 a v tie-breaku se mění
strany, jakmile vedoucí tým získá 10. bod.

• Tři nejlépe umístěná družstva (dvě v případě dvou základních skupin nebo čtyři v případě
čtyř základních skupin) z ročníku 2007, která se přihlásí do letošního turnaje, mají právo být
nasazena do jednotlivých skupin. U družstev, která chtějí tohoto práva využít, musí být stejný
název jako v ročníku 2007 a stejný vedoucí družstva, popřípadě souhlas vedoucího družstva z
ročníku 2007.

• Bodování v tabulkách základní části: vítězství - 2 body, prohra - 1 bod, kontumace - 0 bodů.
V případě kontumace je družstvo vyloučeno z turnaje a pokud se tak stane v základní části
turnaje, jsou všechna jeho utkání anulována.

• Po odehrání základní části následuje osmičlenné play-off s dohráváním utkání o 3. místo.

• V případě dvou základních skupin poustupují do play-off první čtyři družstva z každé skupiny,
v případě čtyř základních skupin postupují první dvě družstva z každé skupiny. V případě tří
základních skupin postupují první dvě družstva ze všech tří skupin a dvě družstva umístěná na
třetích místech, přičemž přednost mají (v tomto pořadí):

� družstva z vícečlenných skupin,
� družstva s lepším celkovým poměrem míčů.

• Při losování play-off jsou dodrženy následující principy:

� nasazena jsou lépe umístěná družstva (v případě tří základních skupin vítězové a nejlepší
družstvo ze druhého místa podle celkového skóre míčů),

� ve čtvrtfinále spolu nehrají družstva, která spolu hrála v základní skupině,
� v případě tří základních skupin je nasazené družstvo ze druhého místa skupiny základní

části nasazeno do opačné poloviny pavouka než je vítěz stejné skupiny základní části.

• Mezi týmy, které nepostoupí do play-off se určí pořadí na celkovém 9. až posledním místě v
turnaji tak, že jediným kriteriem je celkové skóre míčů v základních skupinách (nezáleží na
pořadí ve skupině, získaných bodech ani na skóre setů). Stejné kriterium se použije pro určení
pořadí na 5. - 8. místě mezi týmy, které vypadnou ve čtvrtfinále s tím, že se do celkového skóre
míčů započítají i odehraná čtvrtfinálová utkání.
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