
BEACHOVÁ NAKLADAČKA 
PRAVIDLÁ: 
Hrajú Mixové družstvá. Zúčastniť sa môže neobmedzený počet družstiev.  

Aspoň jeden z členov družstva musí byť účastníkom Beach Draždiak Series 
Summer v sezóne 2017, alebo 2018. 

Hrá sa len pavúk. Do pavúka sa súperi losujú.  

Zápasy prvého kola a finále sa hrajú na dva vyhraté sety do 21, prípadný time 
break do 15, všetky sety s rozdielom dvoch bodov.  

Zápasy v ostatných kolách sa hrajú na dva vyhraté sety do 15, prípadný time 
break do 15, všetky sety s rozdielom dvoch bodov.  

Družstvá si zápasy rozhodujú sami príp. s dohodnutým dobrovoľníkom.  

Družstvo ktoré prehrá, zabezpečuje úpravu kurtu, víťazné družstvo nahlasuje 
výsledok zápasu organizátorovi.  

Z každého kola postupujú všetky víťazné dvojice a určený počet (8,6,4...) 
družstiev s prehrou v závislosti na bodovom zisku (v prípade rovnosti bodov sa 
od druhého kola zohľadňuje počet bodov /následne v prípade potreby pomer 
bodov/ zo všetkých zápasov).  

Pred každým nasledujúcim kolom sa vždy uskutoční nové losovanie súperov. 

Príklad:  

Do prvého kola nastúpi 20 družstiev, automaticky postupuje 10 víťazných, k nim sa 

pridá 6 družstiev s prehrou s najlepším skóre.  

Do druhého kola máme 16 družstiev, uskutoční sa nové losovanie súperov (tzn. 

teoreticky môžete hrať s rovnakým súperom ako v prvom kole), automaticky postupuje 

8 víťazných družstiev. K nim sa pridajú štyri družstvá s prehrou s najlepším skóre.  

Po skončení druhého kola sa súbežne začína hrať beachový kolotoč.  

Družstvá ktoré nepostúpili z prvého a druhého kola (následne zo všetkých ďalších), 

majú automaticky nárok na účasť v beachovom kolotoči. Tento sa bude hrať až do 

začiatku finálového zápasu. Teoreticky, čím skôr sa dostanete do kolotoča, tým viac 

bodov máte šancu nazbierať :D  

Do tretieho kola máme 12 družstiev, uskutoční sa nové losovanie súperov, automaticky 

postupuje 6 víťazných družstiev. K nim sa pridajú dve družstvá s prehrou s najlepším 

skóre.  

Do štvrtého kola máme 8 družstiev, uskutoční sa nové losovanie súperov, automaticky 

postupujú 4 víťazné družstvá. K nim sa pridajú dve družstvá s prehrou s najlepším 

skóre.  



Do piateho kola máme 6 družstiev, uskutoční sa nové losovanie súperov, automaticky 

postupujú 3 víťazné družstvá. K nim sa pridá jedno družstvo s prehrou s najlepším 

skóre.  

Do šiesteho kola (semifinále) máme 4 družstvá, uskutoční sa nové losovanie súperov, 

postupujú len 2 víťazné družstvá aby si zahrali finále. 

Teraz končí beachový kolotoč a zrátavajú sa body. 

Po skončení finálového zápasu máme jasného víťaza BEACHOVEJ 

NAKLADAČKY aj víťazov BEACHOVÉHO KOLOTOČA. 

Víťazi BEACHOVEJ NAKLADAČKY získavajú 400 eur prize money. 

Víťazi BEACHOVÉHO KOLOTOČA získavajú 100 eur + polovičku 

vyzbieraného štartovného. 

 

 

 

 

 

 


