MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Medzinárodný turnaj jednotlivcov a družstiev
2. decembra 2017
Registrácia: Od 9:00 hod., slávnostné otvorenie o 10:00 hod.
Miesto:
Mestské kultúrne stredisko, J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad
Bebravou
Stoly:
Hrať budeme na stoloch Jakkolo Tournament (od výrobcu Schilte)
a neznačkových stoloch vyrobených špeciálne pre náš klub.
Kategórie: Jednotlivci (turnaj je bez obmedzenia pre každého – ženy, deti, muži, seniori).
Tímy (3-členné – ľubovoľné zloženie)
Štartovné: Jednotlivci 5,- € (obsahuje registračný poplatok, lístok na kapustnicu, odznak)
Tím 3,- € (za celý tím). Štartovné neplatia deti do 12 rokov.
Občerstvenie: Pre účastníkov turnaja je zaistené (kapustnica, mastný chlieb s cibuľou,
nealkoholický nápoj, oplátky, zákusky, koláče, apod). Možnosť nakúpiť si
v bufete alkoholické aj nealkoholické nápoje, kávu, čaj, varené víno...
Organizátor: OZBeen v spolupráci so SŠZŠ, Mestský klub Šúľaná
Kontakt:
Anton Balažovič, balazovic@stonline.sk, 0387602541

PRAVIDLÁ TURNAJA – JEDNOTLIVCI A DETI DO 12 ROKOV
Základná časť – Losovaním sa určia dvojice k jednotlivým očíslovaným hracím stolom. Prvý
z dvojice sa stáva v prvom kole hráčom, druhý z dvojice sa stáva rozhodcom. Hráč odohrá
na stole jednu hru (30 pukov na 3 kolá) Na každú ďalšiu hru sa presunie na stôl s vyšším
číslom. Rozhodca zostáva počas celého kola pri tom istom stole a prichádzajúcim hráčom
zapisuje výsledok. V druhom kole sa rozhodcovia stávajú hráčmi a hráči rozhodcami. Hrá sa
podľa základných pravidiel (maximálny zisk z hry je 148 bodov). Každý účastník turnaja
odohrá 10 hier. Súčet bodov z 10 hier určí poradie hráčov po základnej časti. Pri rovnosti
konečného počtu bodov rozhoduje najlepší výsledok z jednotlivých kôl; hráč s vyšším
výsledkom sa dostáva na vyššiu priečku v konečnej tabuľke. Pri rovnosti najvyššieho
výsledku rozhoduje druhý najvyšší výsledok, atď.
Finálová časť – do užšieho finále postúpi 32 najlepších hráčov z 1. časti. (V prípade nižšieho
počtu hráčov v prvej časti – postupuje 16, resp. 8 najlepších hráčov). Turnaj pokračuje prvým
kolom, v ktorom sa stretnú prvý s posledným, druhý s predposledným, atď. (pavúkový
systém). Víťazní aj porazení hráči pokračujú v turnaji druhým kolom, kde sa stretne víťaz
prvého zápasu s víťazom druhého zápasu, víťaz tretieho zápasu s víťazom štvrtého zápasu,
atď; súčasne porazený z prvého zápasu sa stretne s porazeným z druhého zápasu a porazený
z tretieho zápasu s porazeným zo štvrtého zápasu, atď. Týmto systémom sa budú hrať aj
nasledujúce kolá. Turnaj končí piatym (pri 32 postupujúcich), resp. štvrtým (pri
16 postupujúcich), resp. tretím (pri 8 postupujúcich) kolom. Hrať sa bude s 20 pukmi na
2 kolá. V každom kole sa hrá do 5 víťazných bodov (výhra = 2 body, remíza 1 bod). Výnimka
je v poslednom kole, kedy sa hrá zápas o 5. miesto do 7 víťazných bodov, zápas o 3. miesto
do 9 víťazných bodov a zápas o 1. miesto (finále) do 11 víťazných bodov. Hracie stoly
pre jednotlivé dvojice budú určené podľa tabuľky.

PRAVIDLÁ TURNAJA – Tímy
Základná časť – vylosované dvojice trojčlenných družstiev odohrajú na troch hracích stoloch
svoje zápasy tak, že každý hráč družstva odohrá jednu hru (30 pukov na 3 kolá) na každom
stole (celkovo 3 hry). Dosiahnuté výsledky všetkých hráčov družstva sa spočítajú a určia
poradie družstiev. Pri rovnosti bodov rozhoduje najlepší výsledok ktoréhokoľvek z hráčov
z jednotlivých kôl; družstvo s vyšším výsledkom sa dostáva na vyššiu priečku v konečnej
tabuľke. Pri rovnosti najvyššieho výsledku rozhoduje druhý najvyšší výsledok – opäť
ktoréhokoľvek z hráčov, atď.
Finálová časť – Prvé a druhé najlepšie družstvo odohrajú vzájomné stretnutie o 1. miesto na
prvých troch stoloch, tretie a štvrté najlepšie družstvo odohrajú vzájomné stretnutie
o 3. miesto na druhých troch stoloch, atď. Hrá sa systémom každý hráč s každým (20 pukov
na 2 kolá) do 5 víťazných bodov (výhra = 2 body, remíza 1 bod). Hráč získa za svoj vyhratý
zápas 1 bod pre svoje družstvo (9 zápasov = 9 bodov). Víťazom stretnutia je družstvo
s vyšším počtom bodov.

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM
09:00
10:00
10:15
10:30
11:30
12:15
12:30
12:45
13:15
13:30
14:00
14:15
16:00
17:00

Príchod, tréningy, registrácia
Slávnostné otvorenie turnaja, uvítací ceremoniál
Koniec registrácie hráčov do súťaže jednotlivcov, vylosovanie dvojíc ku stolom
Základná súťaž jednotlivcov, žien a detí do 12 rokov
Prestávka – zápis výsledkov do tabuľky, obed, občerstvenie, diskusie
Vyhlásenie výsledkov v kategórii žien a detí do 12 rokov,
Koniec registrácie do súťaže družstiev, vylosovanie dvojíc družstiev ku trojici stolov
Súťaž družstiev – základná časť
Prestávka – zápis výsledkov do tabuľky, vyhlásenie predbežného poradia družstiev
Finálová časť súťaže družstiev
Vyhlásenie výsledkov v kategórii družstiev, prestávka
Finálová časť súťaže jednotlivcov – 1. kolo, 2. kolo, atď…
Záverečné kolo finálovej časti, zápas o 5. miesto, o 3. miesto, finále
Slávnostné vyhlásenie výsledkov, spoločná zábava

Časy sa môžu mierne meniť podľa dĺžky jednotlivých kôl, či iných nepredvídaných udalostí.
(Zmena programu vyhradená)

