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A. Základní informace: 
 
1. Průměrné časy: 
1.1 Průměrný čas na jedno utkání je 20 minut. 
1.2 Průměrný čas na jednu doplňkovou soutěž: 
 - Smečování, semifinále 20 minut, finále 10 minut. 
 - Střelba za obloukem, semifinále 20 minut, finále 10 minut. 
 - Střelba trestných hodů, semifinále 20 minut, finále 10 minut.  
 
2. Počet utkání: 
2.1 Počet utkání mužů při účasti 16 družstev ve 4 skupinách, čtvrtfinále, semifinále, utkání o 3. místo a 

finále: 
 - Skupiny:  4 skupiny x 6 utkání = 24 utkání (postupují první dva do eliminace) 
 - Čtvrtfinále: 4 utkání (A1-B2, A2-B1, C1-D2, C2-D1) 
 - Semifinále: 2 utkání 
 - O třetí místo: 1 utkání 
 - Finále:  1 utkání 
 Celkem:  32 utkání 
 
2.2 Počet utkání mužů při účasti 8 družstev ve 2 skupinách, čtvrtfinále, semifinále, utkání o 3. místo a 

finále: 
 - Skupiny:  2 skupiny x 6 utkání = 12 utkání (postupují první dva do eliminace) 
 - Čtvrtfinále: 2 utkání (A1-B2, A2-B1) 
 - Semifinále: 1 utkání 
 - O třetí místo: 1 utkání 
 - Finále:  1 utkání 
 Celkem:  18 utkání 
 
 
B. Celkové požadavky na čas: 
 
1. Celkový čas na kurty č. 1 a 2 (muži): 
1.1 Utkání:  16 utkání na jeden kurt  po 20 minutách (16:3) je cca 5 hodin 20 minut. 
 
1. Celkový čas na kurty č. 3 a 4 (ženy a dovednostní soutěže): 
1.1 Utkání:  8 utkání na jeden kurt  po 20 minutách (8:3) je cca 2 hodiny 40 minut. 
1.2 Dovedn. soutěže: Smečování   30 minut 
    Střelba za obloukem 30 minut 
    Trestné hody  30minut 
 Celkový čas na dovednostní soutěže    90 minut, to je cca 1 hodina 30 minut 
1.3 Celkový požadovaný čas na soutěže žen a dovednostní soutěže je cca  3 hodiny 10 minut. 
 
 
C. Limity: 
 
1.1 Limitujicí prvky: 

Limitujícím prvkem je délka soutěže mužů. Lze však ušetřit tím, že soutěž mužů bude zahájeny dříve a 
to na všech čtyřech kurtech, čímž se dá vyšetřit cca 40 minut prvními utkáními ve skupinách. 
 

1.2 Limit použití 4 kurtů pro muže: 
Nelze použít absolutně, např. mužstva mohou dohrávat svoje utkání, lze však ale využít na odehrání 
utkání, která budou zpožděna a družstva budou shodou okolností  k dispozici. 


