Vážené šipkařky, šipkaři a Vy všichni, co máte šipky rádi a věnujete jim svůj čas. Na začátku sezóny
mi dovolte pár krátkých vět. V minulém týdnu jste s námi začali hrát již 20. ročník seriálu turnajů
v elektronických šipkách I+H Cup. Pro každou sezónu se snažíme přijít s něčím novým. Rozhodli jsme
se, že od této sezóny u nás hráči mladší 18 ti let nebudou platit startovné. Všech námi pořádaných
turnajů se tak mohou účastnit zdarma. To platí i pro turnaj OPEN pořádané na jednotlivých hracích
místech… O dalších novinkách Vás budeme informovat po prvním turnaji kategorie MASTERS. 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...
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Tato sezóna přímo navazuje na přechozí nedokončenou sezónu 2019/2020 a
všechny turnaje a žebříčky budou pokračovat v tam, kde v březnu skončily.
Pokud jste tedy ve vaší provozovně skončili 8. turnajem ve druhém kole, bude
další turnaj, který odehraje po 31. srpnu započítán jako 9. turnaj do druhého
kola. Bude to tedy „dvoj sezóna“ za kterou se stihnou odehrát až čtyři kola
turnajů I+H Cup.
Začátek sezóny je v pondělí 31. září 2020
Konec sezóny je v neděli 30. května 2021
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
GDPR: 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. místo 35 %
2. místo 20 %
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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 2020/2021
▪

▪

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…
Pokud počet přihlášených jednotlivců překročí počet deseti hráčů na automat
(například více než 100 hráčů a hráček na 10 automatů), bude se levá strana herního
plánu hrát systémem 301 D.O. a pravá strana 501 D.O.

Žebříček dvojic 2020/2021
▪

V sezóně 2020/2021 se do finálového turnaje párů nominuje nejlepších 24 párů z celkového
žebříčku. Oceněno bude nejlepších 8 párů. Nasazení bude podle Konečného žebříčku. Prvních 8
páru bude mít volný los. Pokud je hráč nominován ve více párech, finálového turnaje se může
zúčastnit pouze v jednom páru, a to v tom, ve kterém je na žebříčku výše.

Ligová soutěž družstev VOŠS 2020/2021
▪
▪

▪
▪

V ročníku 2019/2020 určí VOŠS sám systém hry podle počtu přihlášených družstev tak, jako
jiné organizace a šipkové svazy. Stejně tak rozdělení družstev do skupin.
Odložení zapasu z jiných důvodů, než je uvedeno v pravidlech, není možné! Pokud nebude
zápas odehrán do 30-ti dnů od naplánovaného termínu, bude automaticky kontumován dle
pravidel!
Finanční odměny na konci soutěže může převzít pouze kapitán družstva.
Další změny v Dodatku pravidel pro Ligovou soutěž družstev VOŠS 2020/2021
http://www.vosshorice.cz/dalsi_info/dodatek_pravidla_liga_2020-2021.pdf

Celkový žebříček I+H Cup 2021/2021
▪
▪

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 2021
▪
▪

Finálový turnaj a Zakončení VOŠS se bude konat v termínu 18. – 20. 6. 2021
Věcné ceny a finanční odměny budou předávány a vypláceny v neděli 20. 6. 2021 v místě
konání Finálového turnaje a Zakončení VOŠS.

Kompletní pravidla

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

