UNIF FUTNET WORLD CUP 2014
Technické informace k hernímu systému turnaje

Důležité termíny
UTKÁNÍ - série zápasů hraných v předem stanoveném pořadí proti stejnému soupeři (stejné
zemi)
Ve skupinové fázi se jedno utkání skládá vždy ze tří zápasů v tomto pořadí: singl – dvojice –
trojice.
V play-off se jedno utkání skládá minimálně ze tří a maximálně z pěti zápasů, které se hrají
v tomto pořadí: 1. singl – 1. dvojice – trojice – 2. dvojice – 2. singl
Ve skupinové fázi získává tým za každou výhru v zápase (disciplíně) jeden bod. První dva
týmy s nejvyšším počtem bodů postupují do čtvrtfinále.
V play-off vyhrává tým, který jako první vyhraje 3 zápasy.
ZÁPAS – každá disciplína (singl, dvojice, trojice), která je součástí utkání. K vítězství v zápase
musí hráč/ tým na základě pravidel UNIF (UNIF Laws of Futnet) vyhrát 2 sety (2:0 nebo 2:1).
Nominace hráčů na MS / nominace na utkání
V den příjezdu musí každý tým vyplnit nominační list poskytnutý technickým výborem UNIF
obsahující jména hráčů, čísla dresů a kapitána týmu. Seznam musí obsahovat také jméno
trenéra, kterým může být jeden z hráčů. Nominace list musí obsahovat alespoň čtyři hráče,
jeden z nich může být trenér.
Tyto nominační listy budou k dispozici rozhodčím u stolku rozhodčího v každé hale. Před
každým zápasem musí trenér (nebo kapitán) oznámit nominaci hráčů na tento zápas. V
průběhu soutěže, není nutné vyplňovat jiné nominační listy před utkáním.
Střídání
Když trenér/kapitán oznamuje nominaci hráčů na zápas dvojic, stačí oznámit pouze jména
dvou hráčů, kteří zápas zahajují. V případě střídání v průběhu hry, oznámí trenér/ kapitán
jméno střídajícího hráče rozhodčímu předtím než ke střídání dojde. Totéž platí pro trojice, to
znamená, pouze tři jména jsou uvedeny v tabulce rozhodčího na začátku hry, a pouze tehdy,
když dojde ke střídání, uvede jméno střídajícího hráče.
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Nominace hráčů na jednotlivé zápasy
Na začátku každého utkání se hráči navzájem pozdraví (ne na začátku každého zápasu/
disciplíny). Po úvodním pozdravu se trenéři/kapitáni dostaví ke stolku rozhodčích k losu.
Vítěz losování má právo oznámit nominaci na první zápas až po svém soupeři. Před druhým
zápasem se role obracejí, před třetím zápasem je situace stejná jako před prvním. Tento
prvek se velmi často objevuje u týmových soutěží a dává prostor pro taktické myšlení. Větší
význam to má pro týmy s širokým kádrem, ale je nutné, aby o této možnosti byli informováni
všichni účastníci.
Příklad: Na začátku utkání Slovensko vs. Polsko vyhraje polský trenér losování. To znamená,
že se polský trenér může rozhodnout, zda oznámí svou nominaci na první zápas jako první
nebo jestli počká na nominaci Slovenska a poté až nominuje své hráče. Pokud se rozhodne
pro druhou možnost, Slovenský trenér jako první musí oznámit jméno singlisty, poté až jeho
polský kolega. Ve dvojicích by poté jako první museli nominaci oznámit Poláci, ve trojicích
pak opět Slováci.

Využití hráčů ve stejných/jiných disciplínách
Jelikož se jedná o týmovou soutěž, nikoli soutěž jednotlivých disciplín, je možné v průběhu
turnaje proti různým soupeřům využívat různé hráče pro stejnou disciplínu. Samozřejmě
není možné využívat více singlistů v jednom zápase, protože střídání není v singlu povoleno.
Příklad:
Slovensko hraje utkání proti Polsku. Za Slovensko nastupuje v singlu hráč X, ve dvojicích hráči
X a Y, ve trojicích hráči X, Y a Z.
Poté hraje Slovensko proti Irsku. Za Slovensko nastupuje v singlu hráč Z, ve dvojicích hráči X a
W, atd.
Neexistuje žádné omezení účasti hráčů v různých disciplínách. To znamená, že jeden hráč
může hrát v singlu, dvojicích i trojcích.
Jediné omezení se týká v nasazení hráčů v utkáních play-off. Pokud se v jednom utkání hrají
zápasy druhých dvojic, případně druhých singlistů, trenér nemůže nasadit stejné hráče jako
v prvním singlu a prvním zápase dvojic.
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Postupová kritéria do čtvrtfinále
Ze všech skupin postupují do čtvrtfinále dva týmy s nejvyšším počtem bodů (za výhru
v každém dílčím zápase – disciplíně je jeden bod). Pokud mají dva nebo více týmů stejný
počet bodů rozhodují o postupu následující kritéria:
a)
b)
c)
d)
e)

Vzájemný zápas - více bodů ze vzájemného zápasu
Větší rozdíl setů ve vzájemných zápasech
Větší rozdíl bodů ve vzájemných zápasech
Stejná kritéria ve stejném pořadí a),b),c) ze všech zápasů ve skupině
Los, pokud jsou všechna kritéria stejná
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