Koncepce Mistrovství České republiky ve flyballu 2019
1. Úvodní ustanovení



kvalifikace na Mistrovství České republiky ve flyballu 2019 (dále jen kvalifikace) se mohou
zúčastnit jen česká registrovaná družstva odpovídající bodu 2.5 a) Pravidel flyballu;
Kvalifikace se skládá ze tří vybraných flyballových turnajů konaných na území ČR.

2. Turnaje zařazené do kvalifikace
-

4. – 5. 5.
25. – 26. 5.
22. – 23. 6.

Eager´s Cup 2019
Mistrovství BCCCZ
M.E.D.´s Trophy

3. Kvalifikace na MR






družstvo se musí zúčastnit všech tří kvalifikačních turnajů;
do kvalifikace se družstvu započítává 18 nejlepších časů, jež dosáhlo na kterémkoli
z kvalifikačních turnajů;
družstvu, které v průběhu kvalifikace nedokončilo alespoň 18 běhů a nemá tedy započitatelných
18 časů, bude spočítán průměr časů z běhů, které dokončilo, a umístí se až za všemi družstvy,
které dokončily vyšší počet běhů;
v kvalifikaci platí stejná pravidla pro registraci psů jako v Poháru. Družstvu, které nesplní tyto
podmínky, nebudou časy z příslušného turnaje započítány do kvalifikace.

4. Vyhodnocení kvalifikace na MR










kvalifikace bude ukončena 1. 7. 2019;
kú
asti na MR bude písemně pozváno patnáct družstev, která získají v kvalifikaci nejlepší průměr
z 18 započítávaných časů. Při rovnosti průměru časů rozhoduje lepší nejrychlejší čas;
družstva musí do neděle 4. 8. 2019 potvrdit svoji účast na MR hlavnímu výcvikáři FC;
místo družstev, která do tohoto termínu nepotvrdí svou ú
ast na MR, a družstev, která se nebudou moci nebo nebudou chtít MR zú
astnit, mohou být pozvána další družstva dle pořadí v kvalifikaci;
při rovnosti průměrů časů rozhoduje nejlepší dosažený čas ze všech turnajů zařazených do
kvalifikace;
uzávěrka přihlášek bude v pondělí 26. 8. 2019.

5. Formát MR







zúčastněná družstva budou zařazena do tří subdivizí o stejném počtu družstev, kde se utkají
v závodě Každý s každým (Round Robin). Nasazení do subdivizí bude podle tabulky
nejrychlejších časů. Družstvo s nejnižším časem bude nasazeno do subdivize A, s druhým
nejnižším časem do subdivize B atd.;
z každé subdivize postoupí přímo do mistrovské divize první dvě družstva, a dále další dvě
družstva s nejvyšším bodovým ziskem (bez ohledu na subdivize);
družstva, která nepostoupila do mistrovské divize, se utkají v samostatné divizi;
v obou divizích se družstva spolu utkají v závodě Na dvě prohry (Double Elimination). Družstva
budou nasazena do tohoto závodu podle nejrychlejšího času zaběhnutého v subdivizi;
mistrem České republiky se stává družstvo, které zvítězí v mistrovské divizi v závodě Na dvě
prohry.

