DRUŽSTVA
Soutěžní pravidla TREIBBALL European Cup 2022
Tato pravidla platí pro soutěž družstev na mezinárodní soutěži
Treibball European Cup 2022.

Obecné zásady
Pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak, platí podmínky Soutěžních pravidel TREIBBALL European Cup 2022.
V přihlášce budete vyzváni, zda máte zájem o účast v soutěži družstev.
Jednotlivé týmy budou soutěžit v kole FAST a v kole SMART.
Úkolem jednotlivých týmů je získat pro své družstvo co nejlepší výsledek v obou kolech.

Složení družstva
Počet týmů v jednom družstvu: 2 – 4 týmy
Počet týmů v družstvu bude upřesněn po uzávěrce přihlášek.
Družstvo bude složeno minimálně z 1 týmu Level medium a z 1 týmu Level high.

Minimální složení družstva
(přesný počet týmů bude upřesněn)

1. člen = Level medium = tým, který startoval v soutěži jednotlivců
v kategorii Level I. nebo Level II., Large nebo Small.
Tento člen družstva soutěží dle platných pravidel pro kategorii Level II.
2. člen = Level high = tým, který startoval v soutěži jednotlivců v kategorii
Level III. nebo Level IV., Large nebo Small.
Tímto členem může být i tým, který startoval v nižší kategorii.
Tento člen družstva soutěží dle platných pravidel pro kategorii Level III.

Přihláška do soutěže družstev
Přihláška do soutěže družstev bude možná při prezenci.
Družstvo může být složeno z týmů z různých zemí.
Kritéria celkového hodnocení:
1. Každý soutěžící tým absolvuje kolo FAST a kolo SMART (dle dané kategorie – viz. složení družstva).
2. Dosažené časy jednotlivých týmů (včetně penalizací a bonusů) se sčítají v rámci jednotlivých družstev.
3. V případě diskvalifikace člena družstva má za následek diskvalifikaci celého družstva.
4. Pořadí se určí dle celkového dosaženého času (včetně penalizací a bonusů) jednotlivých týmů družstva.

Kategorie
Výkonnostní kategorie: počet míčů, vzdálenost formací od brány a obtížnost jednotlivých prvků se liší podle výkonnostní
a výškové kategorie psa.
Výškové kategorie:

Large – nad 40 cm kohoutkové výšky psa
Small - do 40 cm kohoutkové výšky psa včetně

Výkonnostní
kategorie

Soutěž družstev
Výšková kategorie
Soutěží se dle pravidel
FAST a SMART

Level medium

Large + Small

Level II.

Level high

Large + Small

Level III.
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Vzdálenost míčů od brankové čáry
Výkonnostní
kategorie
Level medium
Level high

Výšková
kategorie

FAST

Large
Small
Large
Small

8m
6m
15 m
11 m

SMART
Maximální vzdálenost posledního míče
(řady míčů) od brankové čáry:
8m
6m
15 m
11 m

FAST – rozestavění míčů v hřišti
Level medium

Level high
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SMART – rozestavění míčů v hřišti
Level Medium

Large

Small

Level High

Large

Small
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