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Začátek sezóny ve čtvrtek 1. Září 2016
Konec ve středu 31. Května 2017
Přihlášky do turnaje je možno zasílat emailem nebo se přihlásit své
hrací místo telefonicky
Turnaj na daném hracím místě řídí místní pořadatel, který je
zodpovědný za dodržování pravidel VOŠS. Má možnost z turnaje
vyloučit hráče, který pravidla nedodržuje. Má také povinnost čitelně
vyplnit hrací plán a i s vybranými penězi za startovné ho odevzdat
podle domluvy hlavnímu pořadateli soutěže
Místnímu pořadateli bude na konci sezóny vráceno startovné za
všechny turnaje I+H Cup open v dané provozovně. Podmíněno je to
však zasíláním výsledků každý týden po turnaji na emailovou
adresu. VOŠS chce tak mít možnost aktualizovat žebříčky ve všech
provozovnách každý týden.
Každý hráč se má možnost přihlásit k emailovému odběru
aktualizací. Bude tak vždy ihned informován o právě zveřejněné
aktualizaci na internetových stránkách a nic mu tak neunikne. Stačí
pouze svůj email doplnit čitelně za své jméno na zadní stranu
hracího plánu při turnaji
V každém kole se odehraje 16 turnajů. Po jejich odehrání je žebříček
uzavřen a slouží k nominacím na finálový turnaj.
Minimální počet hráčů pro odehrání turnaje je 8.
Na Finálovém turnaji obdrželi všichni účastníci finálového turnaje
jednotlivců slevovou kartičku na další sezónu. Mohou tak uplatnit
slevu 20 Kč na startovné do turnajů open. Pokud jí místnímu
pořadateli předloží, po registraci do turnaje zaplatí startovné 40 Kč,
případně 55 Kč. Místní pořadatel pak za jejich jméno na zadní straně
herního plánu dopíše poslední 3 čísla průkazky z důvodu konroly a
vyúčtování. Pokud nebude číslo uvedeno, bude VOŠS požadovat
plnou výši startovného.
Každé hrací místo si může vybrat ze dvou variant odměňování:

VARIANTA č. 1 – Každý týden na každém turnaji obdrží první 3 hráči poháry
nebo trofeje + 1 pohár pro nejlepší ženu turnaje. Po odehrání šestnácti turnajů
se podle celkového místního žebříčku odmění prvních 6 hráčů poháry, přímým
postupem do finálového turnaje. První tři obdrží navíc dárkové balíčky.

VARIANTA č. 2 – Na každém turnaji obdrží pohár pouze vítěz turnaje. Jedna
třetina startovného ze všech šestnácti turnajů bude rozdělena mezi nejlepších 6
hráčů podle konečného místního žebříčku v poměru:
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Šest nejlepších hráčů bude odměněno poháry a přímým postupem do finálového
turnaje.
VARIANTA č. 3 – Na každém turnaji obdrží první 3 hráči medaile místo jednoho
poháru ve VARIANTĚ č. 2

Turnaje Masters a Grand VOŠS 2016/2017



Turnaje kategorie Masters a Grand VOŠS již nebudou pořádány každou
třetí sobotu v měsíci, jak bylo pravidlem v minulých ročnících.
Na těchto turnajích budou tři nejlepší hráči a hráčky odměněni poháry a
finančními prémiemi. Hráči a hráčky na čtvrtém a pátém místě v celkovém
pořadí získají a startovné ZDARMA pro další turnaj…

Ligová soutěž družstev VOŠS 2016/2017


V minulých ročních měli kapitáni možnost rozhodnout na první turnaji
Masters v dané sezóně o systému hry v základní části soutěže.
V předposledním ročníku soutěže byli ale nakonec kapitáni a zklamáni a
možná i rozčileni na to, že se odehrál malý počet kol v soutěži. Někteří
přiznali chybu a uznali, že měli hlasovat pro jinou možnost. Další se
obhajovali, že byli přehlasováni. V ročníku 2016/2017 určí VOŠS sám
systém hry podle počtu přihlášených družstev tak, jako jiné organizace a
šipkové svazy. Stejně tak rozdělení družstev do skupin.

Turnaj vítězů 2016/2017


Jelikož žebříček VOŠS a žebříček I+H Cup jsou prakticky bodově shodné,
nebo se liší jen minimálně, od sezóny 2016/2017 je žebříček VOŠS zrušen.
Hráči a hráčky však o jackpot, který byl za tento žebříček rozdělován,
nepřijdou. Tyto finanční prémie budou nově vyplaceny za umístění
v TURNAJI VÍTĚZŮ. Tento bude odehrán v rámci Finálového turnaje a
zakončení VOŠS.










Turnaje vítězů v kategorii muži má právo zúčastnit se každý hráč, který
zvítězil alespoň v jednom turnaji v základních hracích kolech.
Turnaje vítězů v kategorii ženy má právo se zúčastnit každá hráčka, která
byla alespoň na jednom turnaji základních kol vyhodnocena jako nejlepší
žena. Seznam nominovaných hráčů a hráček bude pravidelně
aktualizován.

Celkový žebříček I+H Cup 2016/2017
Od letošní sezóny rozšiřuje firma I+H finanční odměny pro hráče a hráčky.
Žebříček I+H CUP zůstává i nadále nominační. To znamená, že prvních 32
hráčů a 16 hráček se nominuje do turnaje TOP 32 a TOP 16, kde si zahrají
o finanční prémie.
Nově budou finančně oceněni hráči a hráčky na prvních třech místech
celkového žebříčku podle konečného pořadí.

Firma I+H Hořice a VOŠS se chtějí neustále zlepšovat a
posouvat se kupředu. Hráči jsou to, proč se věnujeme
šipkám. V tomto ani v dalších nepánujeme zdražovat
kredity, ani zvyšovat startovné.
Kompletní pravidla

http://www.vosshorice.cz/pravidla.php

