
Informace ke krajskému kolu nerfligy 2023 

 

Termín: 14. 1. 2023 

Místo: Bruntál, Dukelská 5 (bývalé učiliště), Školní 2 

Startovné: 600 Kč/tým 

 

Turnaj se odehraje na 2 místech. Sraz bude v 10:00 na Dukelské ulici číslo 5 (pozor – budova je 

prázdná, tělocvična je zezadu) Je to bývalá škola (stejně jako loni). Po slavnostním zahájení se 

rozdělíme na dvě skupiny a jedna skupina odejde do tělocvičny, kterou dobře znáte na Školní ulici. Na 

školní ulici budou hrát své zápasy kategorie mini a mladší. Pro kategorii mini bude vyčleněno 3 hřiště. 

 

Mini kategorie hraje ve dvou skupinách po 4. Postupují 2 nejlepší z každé skupiny do semifinále. 

 

 V mladší i ve starší kategorii je 14 týmů. Pakliže bude 14 týmů tak každý si zahraje 3 zápasy 

švýcarským systémem. Poté se seřadí dle výsledků od 1. do 14. místa. První 2 postoupí přímo do ¼ 

finále a zbylých 12 týmů postoupí do 1/8 finále, kde se spolu tyto týmy utkají pavoukem až do finále. 

 

Pokud nějaké týmy nepřijedou a bude 12 týmů , tak mladší i starší kategorie bude rozdělena na 3 

skupiny po 4 mužstvech. Z každé skupiny postoupí 1 do ¼ finále a nejlepší z druhého místa. Ostatní 

účastníci se seřadí dle bodů a pavoukem sehrají 1/8 finále, ze kterého postoupí 4 do ¼ finále. 

Následně se pavoukem sehrají zápasy až do finále. Skupina C u mladších bude hrát na Školní 2 spolu 

se staršími. Skupina A a B odehraje zápasy na Dukelské ulici. 

 

Svačiny budou zajištěny i s pitným režimem. Napište mi prosím jména týmů, stačí po Novém roce, 

napíši los skupin, kdo s kým hraje. Napište mi prosím i s kolika rozhodčími mohu počítat, ať mohu 

napsat nominace rozhodčích na jednotlivé zápasy. 

 

Harmonogram: 

 

9:30 – 10:00 prezence, Dukelská 5 

10:00 – 10:45 zahájení 

11:00 – zápasy o postup – přesun na Školní 2 

16:30 – play off 

19:00 vyhodnocení 


