BÁNOVSKÝ ŠÚĽANEC
1. medzinárodný turnaj jednotlivcov a družstiev
8. 4. 2017
Registrácia:
Miesto:
Stoly:

Od 12:00 hod., slávnostné otvorenie o 13:00 hod.
Mestské kultúrne stredisko, J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Hrať budeme na stoloch Jakkolo Tournament (od výrobcu Schilte) a neznačkových
stoloch vyrobených špeciálne pre tento turnaj.
Kategórie:
Jednotlivci (turnaj je bez obmedzenia pre každého – ženy, deti, muži, seniori).
Tímy (2-členné – ľubovoľné zloženie)
Štartovné:
Jednotlivci 4,- €
Tím 2,- € (za celý tím)
Občerstvenie: Občerstvenie pre účastníkov turnaja je zaistené (uvítacia porcia šúľancov, kapustnica,
mastný chlieb s cibuľou, nealkoholický nápoj). Možnosť nakúpiť si v bufete.
Organizátor: OZBeen v spolupráci so SŠZŠ, Mestský klub Šúľaná
Kontakt:
Anton Balažovič, balazovic@stonline.sk, 0387602541

PRAVIDLÁ TURNAJA – JEDNOTLIVCI A DETI DO 12 ROKOV
1. časť – každý hráč odohrá 1×10 hier (každá hra na inom stole). Priemer z 10 hier určí poradie
hráčov. Hrať sa bude s 30 pukmi na 3 kolá (základné pravidlá).
2. časť – do užšieho finále postúpi 16 najlepších hráčov z 1. časti. (V prípade nižšieho počtu hráčov
v prvej časti – postupuje 8 najlepších hráčov). Nasadení budú 1. so 16., 2. s 15., 3. so 14., atď.
(pavúkový systém). Hrať sa bude s 20 pukmi na 2 kolá. Osemfinále, štvrťfinále a semifinále na
5 bodov, boj o 3. miesto na 7 bodov, finále na 9 bodov (výhra = 2 body, remíza 1 bod). Hrací stôl pre
dvojice sa bude vždy losovať.

PRAVIDLÁ TURNAJA – Tímy
Vylosujú sa dvojice 2-členných tímov, ktoré hrajú proti sebe na vylosovanej dvojici stolov. Každý
hráč tímu odohrá 4 hry (po 2 na každom stole). Hrá sa s 20 pukmi na 2 kolá. (Každý tím hrá na dvojici
stolov, ktoré si vylosuje.) Do konečnej tabuľky a celkového výsledku družstva sa započítajú
3 najlepšie výsledky každého hráča. Do užšieho finále postúpi 8 družstiev s najvyšším konečným
súčtom bodov (v prípade nižšieho počtu tímov v základnej časti – postupujú 4 družstvá). V osemfinále
hrá 1. s 8., 2. so 7., atď. (pavúkový systém). Postupuje družstvo s vyšším počtom bodov.

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM
12:00
13:00
13:15
13:30
15:30
15:45
16:00
17:30
18:00
18:45
19:30

Príchod, tréningy, registrácia
Slávnostné otvorenie turnaja - uvítací ceremoniál
Koniec registrácie hráčov aj tímov, vylosovanie ku stolom
Základná súťaž jednotlivcov a deti do 12 rokov
Prestávka – zápis výsledkov do tabuľky
Vyhlásenie výsledkov v kategórii žien a detí do 12 rokov, vylosovanie súťaže družstiev
Súťaž družstiev
Prestávka, vylosovanie stolov pre užšie finále
Osemfinále, štvrťfinále, semifinále
O 3. a 4. miesto, finále
Slávnostné vyhlásenie výsledkov,

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

