
 

 

Hrací systém 
 

Turnaj je třídenní, se šestnáci týmy, které absolvují celkem 72 zápasů. První dva dny se hraje ve skupinách, 
třetí den o konečné umístění. K dispozici jsou tři hrací plochy: hřiště č. 1 (hlavní) a hřiště č. 2 (vedlejší) mají 
přírodní trávu a slouží pro zápasy, hřiště č. 3 má umělý povrch a je určeno pro předzápasová rozcvičení. 

Páteční utkání proběhnou ve čtyřech základních skupinách (skupina A, B, C, D) po čtyřech účastnících, 
hraje každý s každým. Složení skupin bylo určeno losem. 

Sobotní utkání proběhnou rovněž ve čtyřech skupinách po čtyřech týmech, hraje každý s každým. 
Složení skupin bude určeno na zájkladě pátečních výsledků podle následujícího klíče: skupina E – 
vítěz skupiny A, druhý ze skupiny B, třetí ze skupiny C, čtvrtý ze skupiny D; skupina F – vítěz B, druhý 
C, třetí D, čtvrtý A; skupina G – vítěz C, druhý D, třetí A, čtvrtý B; skupina H – vítěz D, druhý A, třetí B, 
čtvrtý C. Výsledky všech zápasů z pátečního i sobotního program se sečtou do celkové tabulky, kde 
každý tým bude mít odehráno šest zápasů a vznikne pořadí od prvního do šestnáctého místa. Týmy 
z první poloviny tabulky se posléze utkají o 1. - 8. místo, týmy z druhé poloviny tabulky o 9. - 16. 
místo. 

Nedělní utkání o konečné umístění se odehrají vyřazovacím způsobem podle následujícího systému. 
Skupina o 9. - 16. místo: 9 –16 (tj. devátý se šestnáctým atd.), 10 – 15, 11 – 14, 12 – 13; dále vítězové 
o 9. - 12. místo, poražení o 13. - 16. místo; následují zápasy o konečné umístění. Skupina o 1. - 8. místo 
(tj. první s osmým atd.), 2 – 7, 3 – 6, 4 – 5; dále vítězové semifinále, poražení o 5. - 8. místo; následují 
zápasy o umístění. Posledním zápasem je finále. Všechny týmy tak mají jistotu, že během turnaje 
sehrají 9 zápasů, rovnoměrně rozložených do všech hracích dnů, k tomu na obou hracích površích. 

Za vítězství jsou 3 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů. Při rovnosti bodů dvou či více týmů 
rozhodují o postupu i konečném umístění následující kritéria: 1. vzájemný zápas, 2. celkový rozdíl ve 
skóre, 3. vyšší počet vstřelených gólů, 4. fair-play pořadí, 5. los. 

Pořadí fair-play určují záporné body za obdržené žluté a červené karty. Za každou žlutou kartu je 
jeden bod, za dvě žluté a následně červenou kartu jsou dva body, za přímo udělenou červenou kartu 
jsou tři body. Toto kritérium se vztahuje na hráče v poli i na lavičce náhradníků, stejně tak na členy 
realizačního týmu.  

Při remíze v nedělních zápasech play-off rozhodnou o vítězi penalty (po 3), které následují ihned po 
skončení základní hrací doby.  


