Vážené šipkařky, šipkaři a Vy všichni, co máte šipky rádi a věnujete jim svůj čas. Na
začátku sezóny mi dovolte pár krátkých vět. Jsme si vědomi časové náročnosti
šipkového sportu. I přes několik volných víkendů trávíte většinu sezóny Ligovou soutěží
nebo jinými turnaji, ať už námi pořádanými nebo někým jiným. Proto jsme se rozhodli
sezónu ukončit o týden dříve už v polovině června. S tímto souvisí také změny na
Mistrovství družstev VOŠS a Finálovém turnaji. V pátek se bude konat pouze turnaj
družstev. V sobotu pak Finálový turnaj jednotlivců a dvojic. V neděli turnaj TOP 16,
TOP 32 a turnaj o Mistra VOŠS. Další turnaje během víkendu bude možné odehrát
v případě vašeho zájmu. Přejme Vám hodně štěstí do nové sezóny a snad si jí užijete
alespoň tak jako ty předchozí. Firma I+H Hořice a VOŠS se chtějí neustále zlepšovat a
posouvat kupředu. Hráči jsou to, proč se věnujeme šipkám...

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

Začátek sezóny je v sobotu 1. září 2018
Konec sezóny je v neděli 19. května 2019
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
Místní pořadatel neplatí na turnaji startovné, pokud se turnaje zúčastní
minimálně 9 hráčů
Místní pořadatel má možnost zasílat výsledky turnaje e-mailem nebo jako
textovou zprávu. VOŠS má tak možnost aktualizovat žebříčky ve provozovnách
častěji něž pouze jednou za měsíc.
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
▪
▪

▪

Startovné zůstává i pro tuto sezónu na našich terčích 60 Kč, na ostatních pak 75
Kč
Hráč/hráčka dává přihlášením do turnaje a zaplacením startovného souhlas ke
zpracování osobních údajů (jméno, příjmení) za účelem vytvoření žebříčků a
nominací
Každé hrací místo si může vybrat ze tří 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

místo
místo
místo
místo
místo
místo

35
20
15
10
10
10

%
%
%
%
%
%

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 2018/2019
▪

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 2018/2019
▪
▪
▪
▪

▪

V ročníku 2018/2019 určí VOŠS sám systém hry podle počtu přihlášených družstev tak,
jako jiné organizace a šipkové svazy. Stejně tak rozdělení družstev do skupin.
Kapitáni kapitánům budou předány materiály k soutěži
Proběhne hlasování o navrhnutých změnách
Odložení zapasu z jiných důvodů, než je uvedeno v pravidlech, není možné! Pokud
nebude zápas odehrán do sedmi dnů od naplánovaného termínu, bude automaticky
kontumován dle pravidel!
Finanční odměny na konci soutěže může převzít pouze kapitán družstva.

Celkový žebříček I+H Cup 2018/2019
▪
▪
▪

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.

Finálový turnaj a Zakončení VOŠS 2019
▪
▪

Finálový turnaj a Zakončená VOŠS se bude konat v termínu 14. – 16. 6. 2019
Věcné ceny a finanční odměny budou předávány a vypláceny v neděli 16. 6. 2019
v místě konání Finálového turnaje a Zakončení VOŠS.

Kompletní pravidla

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

