8. ročník Zimní šipkařské ligy
O pohár firmy Autodíly Michalčík 2018




V pátek 5. ledna 2018 začíná 8. ročník šipkařské ligy v Hostinci Moravan na hřišti v Oldřišově.
Startovné na celý turnaj je 200 Kč (bude použito na závěrečné občerstvení).
Hrát se bude 10 pátků, 7 nejlepších výsledků se bude počítat do konečné tabulky

Pravidla:






Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let po zaplacení startovného 200 Kč.
Startovné bude vybráno nejpozději v první hrací den, tj. v pátek 5. ledna 2018. V případě, že se hráč k
turnaji připojí později, zaplatí příspěvek před svým prvním startem. Startovné vybírá Petr Michalčík
nebo Tomáš Lavický.
Hracím dnem je vždy pátek 19:00 – 24.00 hodin a to tak, že poslední soutěžní hody musí začít
nejpozději ve 23.00 hod.
Prvním hracím dnem je pátek 5. ledna 2018, posledním hracím dnem je pátek 9. března 2018. Po
tomto datu již není možné házet soutěžní hody.

Harmonogram soutěže:
1. kolo
5. ledna
7. kolo
16. února










2. kolo
12. ledna
8. kolo
23. února

3. kolo
19. ledna
9. kolo
2. března

4. kolo
26. ledna
10. kolo
9. března

5. kolo
2. února

6. kolo
9. února

Slavnostní ukončení a Liga mistrů
16. března

Hraje se 10 soutěžních kol, do konečné tabulky, která bude vyvěšena v hostinci Moravan a na
internetových stránkách klubu www.skmo.cz po posledním hracím dni v sobotu 10. března 2018, se
hráči počítá 7 nejlepších výsledků dosažených v jednotlivých soutěžních kolech. Průběžné výsledky lze
sledovat na nástěnce v hostinci nebo na stránkách klubu www.skmo.cz v sekci Zimní šipkařská liga.
Každé soutěžní kolo se skládá z 21 hodů (7 x 3 šipky).
Soutěžní kolo je platné pouze při účasti minimálně 4 hráčů, kteří jsou součástí ligy.
Za jeden hrací den může hráč odehrát maximálně 2 soutěžní kola. A to za předpokladu:
1) že se nemohl zúčastnit hracího dne, který předcházel dni, kdy chce tyto kola odehrát,
2) že se nemůže zúčastnit hracího dne, který bude následovat po dni, kdy chce tyto kola odehrát.
Hráč, který se přihlásí do ligy v jejím průběhu a splní podmínky účasti, může odehrát ve svůj první hrací
den maximálně 2 kola a pak řádně pokračovat dle harmonogramu soutěže.
Hráč se nesmí během své soutěžní hry zúčastnit další jiné hry, která probíhá zároveň v hostinci (např.
míčové hry, člověče, nezlob se, žolík, apod.) a musí se plně věnovat šipkařské lize.
O konečném pořadí rozhoduje:
1) Nejvyšší počet dosažených bodů získaný součtem 7 nejlepších kol daného hráče.
2) V případě rovnosti bodů vyšší součet všech naházených bodů ve všech odehraných kolech daného
hráče.
V Oldřišově 22. 12. 2017

Petr Michalčík
Tomáš Lavický
Organizátoři ligy

