PROGRAM ZAKONČENÍ
VÝCHODOČESKÉ ŠIPKAŘSKÉ SEZÓNY
Dobrá Voda u Hořic
Pátek 23.6.2017
9.30 – 9.50
10.00
16.00 - 17.00
17.30
18.30
19.00

Prezentace družstev, rozlosování do herního plánu
Zahájení Mistrovství VOŠS družstev (pouze nominovaná družstva)
Přihlášky do Finálového turnaje párů (pouze nominovaní)
Zahájení Finálového turnaje párů
Přihlášky do Turnaje Vítězů (pouze nominovaní)
Zahájení Turnaje Vítězů

Sobota 24.6.2017
9.00 – 9.45
10.00
14.00 - 14.30
15.00
17.00 - 17.45
18.00

Přihlášky do Finálového turnaje I+H CUP (pouze nominovaní)
Zahájení Finálového turnaje I+H CUP
Přihlášky do Turnaje odpadlíků (otevřený turnaj pro všechny zájemce)
Zahájení Turnaje odpadlíků
Přihlášky do turnaje Open Triplemix Cricket (2 muži + 1 žena)
(otevřený turnaj pro všechny zájemce)
Zahájení turnaje Open Triplemix Cricket (2 muži + 1 žena)

Neděle 25.6.2017
8.00 – 8.15
8.30
10.30 – 11.00
11.40

Prezentace hráčů a hráček do turnaje TOP (pouze nominovaní)
Zahájení TOP 32 Muži
- po odehrání prvního kola zahájení TOP 16 Ženy (pouze nominovaní)
Přihlášky do turnaje O Mistra VOŠS
(otevřený turnaj pro všechny zájemce)
Zahájení turnaje O Mistra VOŠS

Po odehrání turnaje proběhne předávní cen všem kategoriím
Po skončení předávání cen losování tomboly ze všech přítomných!!!
Systém losování tomboly:
1) Bude vyhlášena cena
2) ze všech přihlášek, ze všech soutěží jednotlivců bude vylosován výherce (v případě jeho
nepřítomnosti se losování opakuje, vyhrávají pouze přítomní hráči a hráčky!!!)
3) přihlášení do všech turnajů jednotlivců tak mají možnost vyhrát celkem 5x!!!
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KRITÉRIA PRO NOMINAČNÍ TURNAJE
MISTROVSTVÍ DRUŽSTEV VOŠS – POSTUP
Ze všech skupin postupují prví družstva na Mistrovství družstev VOŠS
podle konečného pořadí. Družstva na druhých a třetích místech si o
postup zahrají barážové utkání podle přechozích propozic. Družstva si
zahrají každý s každým. Za výhru získá družstvo 1 BOD. Pořadí se
určuje podle počtů bodů. Při shodném počtu bodů pak podle
vzájemného zápasu a dále podle skóre.
FINÁLOVÝ TURNAJ VÍTĚZŮ – Podle nominací obdrží všechni hráči jednu
přihlášku do turnaje. NÁHRADNÍCI PRO TENTO TURNAJ NEJSOU.
FINÁLOVÝ TURNAJ PÁRŮ – Podle konečného žebříčku párů bude do
finálového turnaje nominováno prvních 16 dvojic. NÁHRADNÍCI PRO
TENTO TURNAJ NEJSOU.
HLAVNÍ FINÁLOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ –Do tohoto turnaje jsou hráči
a hráčky nominováni na základě daného postupového klíče a odehraných
turnajů I+H CUP 2016/2017. Pozvánky budou nominovaným hráčům
doručeny do provozoven, kde se nominovali. Jeden hráč tak může
obdržet více pozvánek. Při prezentaci odevzdá pouze jednu. Pořadatel
má právo udělit divoké karty.
TOP 32 MUŽI A TOP 16 ŽENY – Do těchto turnajů postupují hráči a hráčky
podle konečného celkového žebříčku I+H CUP 2016/2017, umístění
od 1. - 32. místa pro turnaj mužů a od 1. – 16. místa pro turnaj žen.
NÁHRADNÍCI PRO TENTO TURNAJ NEJSOU.

Další informace na internetových stránkách Východočeského oblastního šipkového svazu

www.vosshorice.cz

