Vytvoření skupin pro Finále
Postup pro přípravu složení skupin pro Finále jsem vám psal v mailu 7.4. Bylo v něm řečeno, že
základní skupiny pro Finále budou vytvořeny tak, že vítězové skupin z Kvalifikace budou
seřazeni podle dosažených bodů (dalším kritériem je počet výher, podílu setů, podílů bodů
případně los), dále budou seřazena podle stejných kritérií družstva na druhých místech a
následně družstva na třetích místech. Na první 4 místa základních Finálových skupin budou
nasazena 4 nejlepší (dle výše uvedených kritérií) družstva atd. Družstva, která jsou ve stejné
skupině v Kvalifikaci nebudou moci být ve stejné základní skupině ve Finále.
Pořadí týmů pro nasazení do Finále je na základě výsledků Kvalifikace toto:

Nejprve jsou nasazeni vítězové Kvalifikačních skupin:

Dál jsou nasazeni druzí z Kvalifikačních skupin:

Olymp A byl v Kvalifikaci ve stejné skupině jako Břeclav, proto je Olymp A a Jirkov prohozen.
Nakonec jsou doplněni třetí z Kvalifikačních skupin:

Rtyně byla na Kvalifikaci ve stejné skupině jako Studio Sport, proto je Rtyně prohozena a H.
Brodem.
Nakonec je doplněn Bílovec a skupiny jsou označeny písmenky. Protože v Rozpise soutěže je
uvedeno, že se po odehrání základních skupin spojují skupiny A+B a C+D, jsou skupiny
označeny postupně A, C, B, D, aby se pak v semifinále střetli (pokud by šlo vše podle nasazení)
týmy 1-4, 2-3 atd.

Konečné složení skupin pro Finále je tedy toto:

Připomínám, že hrací systém pro Finále je tento:
Družstva budou rozdělena do čtyř skupin po čtyřech účastnících. Po odehrání základních
čtyřčlenných skupin družstva na 1. až 3. místě skupin A-B a C-D vytvoří dvě šestičlenné skupiny
E a F, kde hraje každý s každým se započítáním výsledků ze základních skupin A až D.
Po skončení skupin E a F odehrají dle umístění utkání o postup do utkání o konečné umístění
takto: 1E-2F, 2E-1F, 3E4F, 4E-3F, 5E-6F a 6E-5F.
Vítězové hrají utkání o 1.-2., 5.-6. a 9.-10. místo.
Poražení hrají utkání o 3.-4., 7.-8. a 11.-12. místo.
Družstva na 4. místě ve skupinách A-D odehrají skupinu G o umístění na 13.-16. místě. Všechna
utkání v této skupině se hrají na 3 hrané sety do 25 bodů (za stavu 2:0 i za stavu 1:1 je třetí set
hrán také do 25 bodů). Bodování je takové, že co vyhraný set, to bod.

V případě dotazů jsem k dispozici.

Martin

