ŠIPKOVÁ LIGA Dubňany 2022 liga jednotlivců
Obecně o lize:














Turnaj se koná vždy poslední SOBOTU v měsíci (není-li dáno jinak) v Hostinci Pod lipů
v Dubňanech, rozpis turnajů je vyvěšen na nástěnce
Liga se skládá z 11-ti turnajů za rok (v prosinci se nehraje)
Startovné je stanoveno na 50 Kč každý hráč za turnaj
Každý turnaj je otevřen pro veřejnost
Hráč se může na turnaj nahlásit i předem v Hostinci Pod lipů nebo na telefonním čísle
uvedeném v kontaktech na webu sipkydubnany.cz
Losování turnaje probíhá v čas začátku turnaje, pozdější zápis do turnaje není možný
Turnaj je zapisován do Zápisu šipkového utkání a do turnajového pavouka
Turnaj se hraje na minimálně 2 šipkových automatech na 501 bodů bez Double Outu. Od
semifinále pavouka A a od finále pavouka B se hraje s Double Outem.
Zapisovatel určuje rozdělení zápasů na hrací automaty
Zapisovatel a jeho zástupce jsou rozhodčími pro celý turnaj
Hraje se systémem Double KO pavouka (každý hráč vypadává z turnaje až po druhé prohře)
Po každém turnaji bude vyvěšena tabulka ligy s body hráčů
Na konci ligy budou pro hráče rozděleny ceny

Pravidla:










V nepřítomnosti nahlášeného hráče se po 5-ti minutách jeho zápas kontumuje ve prospěch
jeho protihráče
Každý zápas se hraje na 2 vítězné hry 501bodů (od semifinále pavouka A a od finále pavouka
B)
Finálový zápas se hraje 2 vítězné. Pokud zápas vyhraje vítěz části B, zápas se ještě jednou
opakuje (vítěz části B musí nad vítězem části A vyhrát 2 zápasy pro celkové vítězství)
Zápas začíná rozhozem na střed; v pořadí dle zápisu kdo hodí jednou šipkou blíže středu ten
zápas začíná (max. 3 šipky), pokud hodí stejně rozhoz se opakuje v opačném pořadí hráčů; po
začátku se každý další leg pořadí začínajícího hráče prohodí
Hráč musí mít na konci legu 50 a méně bodů aby se mohl účastnit rozstřelu na střed, pokud
jeden z hráčů má skóre vyšší, prohrává leg
Hi-Score nad 100 bodů nahlašuje hráč po jeho hození zapisovateli
Bodování za turnaj podle umístění:
o 1.místo – 10 bodů
o 2.místo – 8 bodů
o 3.místo –6 bodů
o 4.místo – 5 bodů
o 5. - 6. místo – 4 bodů
o 7. - 8. místo – 3 bodů
o 9. – 12. místo – 2 body
o 13. – 16. místo – 1 bod
o Bonus: Nejvyšší hod – 1 bod
Řazení při sestavení tabulky: Body; rozdíl mezi výhrami a prohrami; výhry; účast na turnajích

