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Hrajte s námi 4. ročník seriálu pravidelných šipkových turnajů v Pivním Baru Meloun. 

Letos novinka – 2 OKRUHY a celkem 32 nominačních turnajů na Meloun Tour FINALS! 

 

PRAVIDLA 
 

1) Termíny jednotlivých turnajů / turnajových okruhů:  
1.1) Seriál začíná ve středu 29.1.2020 a končí posledním turnajem v pátek 4.9.2020, dále viz 

Termínová listina turnajů (viz odst. 2, bod 2.2). 
1.2) Středeční turnaje (OKRUH 1) začínají v 18:30, páteční turnaje (OKRUH 2) začínají v 19:30. 
1.3) Finálový turnaj je naplánován na sobotu 19.9.2020 (zatím předpoklad, bude upřesněno). 

 

2) Počet a typ turnajů: 
2.1) Seriál turnajů tvoří 2 okruhy po 16 nominačních turnajích = celkem 32 turnajů. 
2.2) Každý 4. turnaj jednotlivého okruhu je zvýhodněný (dvojnásobný nebo trojnásobný). Ostatní 

turnaje mají základní bodování. 

Dvojnásobné turnaje: 11.3.2020 (7.), 20.3.2020 (8.), 1.7.2020 (23.), 10.7.2020 (24.) 

Trojnásobné turnaje: 6.5.2020 (15.), 15.5.2020 (16.), 26.8.2020 (31.), 4.9.2020 (32.) 

 

Termínová listina turnajů: 

     
2.3) Finálový turnaj není bodovaný. 

 

3) Startovné na turnaje a doplňkové hry: 
3.1) Nominační turnaj – 40 Kč / hráč 
3.2) Mistr Středař – 10 Kč / hráč 
3.3) Vyřazovák – 10 Kč / hráč 
3.4) Velké Finále – 100 Kč / hráč 
3.5) Malé Finále – 50 Kč / hráč 

- startovné na finálové turnaje může být upraveno v průběhu seriálu (bude upřesněno) 
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4) Systém turnajů, typ hry: 
4.1) Nominační turnaje (7 a více hráčů) – hra 501 DO na 2 vítězné legy oboustranný pavouk. 
4.2) Nominační turnaje (4-6 hráčů) – hra 501 DO, skupina každý s každým. 
4.3) Velké Finále – hra 501 DO, skupiny + KO pavouk (dle finálové účasti – bude upřesněno). 

 

5) Podmínky účasti hráčů na turnaji: 
5.1) Turnaj se může uskutečnit při minimálním počtu 4 hráčů. 
5.2) Turnaje se může zúčastnit pouze hráč starší 18 let. 
5.3) Turnaje se může zúčastnit každý hráč, který souhlasí se zpracováním osobních údajů (GDPR). 

 

6) Bodování turnajů: 
6.1) Základní turnaje - za účast 20 bodů + 5 bodů za každou další pozici 
6.2) Dvojnásobné turnaje - za účast 40 bodů + 10 bodů za každou další pozici 
6.3) Trojnásobné turnaje - za účast 60 bodů + 15 bodů za každou další pozici 

 
Tabulka bodování turnajů: 
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7) Žebříčky: 
7.1) Okruhový žebříček – do žebříčku se započítává nejlepších 10 základních turnajů, 1 

dvojnásobný a 1 trojnásobný turnaj z celkových 16 turnajů daného okruhu. 
7.2) Celkový žebříček – započítává se nejlepších 20 základních turnajů ze všech okruhů, 2 

dvojnásobné a 2 trojnásobné turnaje z celkových 32 turnajů. 
7.3) Do výsledků turnaje je hráč zapsán pouze tehdy, když odehraje minimálně 2 legy v turnaji. 

V opačném případě je vymazán z výsledkové listiny a nemá nárok na vrácení startovného. 
7.4) Dle celkového žebříčku jsou hráči nasazení do Velkého Finále. 
7.5) Vítěz celkového žebříčku získává Putovní pohár. 

 

8) Odměny a Jackpot: 
8.1) Z každého startovného ze všech turnajů jde 100% do celkového jackpotu, který je rozdělen 

mezi nejlepší hráče konečných žebříčků, poháry a věcné ceny na nominační a finálové turnaje 
8.2) Nominační turnaje: 1.místo – 100 Kč a 1.-3.místo + nejlepší žena – věcné ceny 
8.3) Okruhový Jackpot – finanční odměny pro první 3 hráče žebříčku každého okruhu 
8.4) Celkový Jackpot – finanční odměny pro prvních 8 hráčů žebříčku 

 

9) FINALS: 
9.1) Do Velkého Finále postoupí prvních 24 hráčů z celkového žebříčku a dále každý hráč, který 

odehraje 10 a více turnajů. 
9.2) Propozice (datum, čas, startovné, apod.) na finálový turnaj budou zveřejněny v průběhu seriálu. 
9.3) Finanční odměny pro prvních 8 hráčů finálového turnaje. 
9.4) Superfinále – viz odst. 10. 
9.5) Součástí finále budou i doplňkové soutěže – Středař / Vyřazovák. 
9.6) Malé Finále – určeno pro hráče, kteří nehráli seriál, nepostoupili na finálový turnaj, nepostoupí 

do KO pavouka nebo vypadnou v prvním kole Velkého Finále. 
9.7) Součástí Finále bude losování věcných cen v průběhu turnaje. 

 

10) Superfinále – TOP 4: 
10.1) Turnaj je určen pro první 2 hráče z každého okruhového žebříčku. Dva okruhy = 4 hráči. 
10.2) Pokud se na prvních dvou místech objeví v obou žebříčcích stejní hráči, budou osloveni 

náhradníci. První náhradník je ten, který získal více bodů na třetím místě. 
10.3) Hraje se systémem KO. Semifinále a Finále. 
10.4) Vítěz získává pohár a finanční odměnu. 

 

11) Individuální ocenění: 
11.1) Nejvyšší zavření. 
11.2) Nejvíce naházených 150+. 
11.3) Nejlepší žena. 
11.4) Nejvíce odehraných turnajů. 
11.5) Nejvíce vyhraných turnajů. 

 

12) Ostatní: 
12.1) Kompletní přehled výsledků na webové stránce www.melountour.blogspot.cz. 

 

13) Kontakt: 
13.1) Hlavní rozhodčí – Barny (731453249) – středa, pátek; e-mail: sir.barny@seznam.cz. 
13.2) Rozhodčí - Lucka (731453248) – pátek. 
13.3) Ve výjimečném případě bude určen náhradní rozhodčí. 

 

14) Hrací místo: 
14.1) Pivní Bar Meloun, nám. Trčků z Lípy 995 (pod KB), 582 91 Světlá nad Sázavou. 

 

15) Závěrečná ustanovení: 
15.1) Pořadatel seriálu má právo na změny, úpravy pravidel, propozic, případně zrušení turnaje či 

celého seriálu bez náhrady. 

 


