
Podrobná pravidla seriálu viz Pravidla Meloun Tour 2020. 

 

 

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

Letos novinka – 2 OKRUHY a celkem 26 nominačních turnajů na Meloun Tour FINALS! 

 

PROPOZICE SERIÁLU TURNAJŮ 
Nominační turnaje: 

Startovné na turnaj = 40 Kč / hráč. 

Hra: 

501 DO na 2 vítězné legy (oboustranný pavouk) 
Při účasti 4-6 hráčů (skupina každý s každým + KO pavouk) 
- systém turnaje dle domluvy 

Doplňková hra (startovné 10 Kč): „Mistr Středař“ a „Vyřazovák“ 

Odměny / Ceny: Nominační okruhové turnaje 

1. místo – 100,- Kč, 1.-3.místo + nejlepší žena - věcná cena. 

Termíny turnajů – 2 OKRUHY (turnaje každý týden dle Termínovky): 

OKRUH 1: hrací den středa (první turnaj 29.1.) - celkem 13 nominačních turnajů, začátky turnajů v 18:30 hod. 
OKRUH 2: hrací den pátek (první turnaj 7.2.) - celkem 13 nominačních turnajů, začátky turnajů v 19:30 hod. 

Rozdělení bodů (dle Tabulky bodování turnajů): 

Základní turnaje: za účast je 20 bodů + 5 bodů za každou další pozici 

Dvojnásobně bodované turnaje: za účast je 40 bodů + 10 bodů za každou další pozici 

Trojnásobně bodované turnaje: za účast je 60 bodů + 15 bodů za každou další pozici 

Žebříček: 

Celkem budou vedeny 3 hlavní žebříčky – OKRUH 1, OKRUH 2 a CELKOVÝ ŽEBŘÍČEK 

Okruhové žebříčky – započítává se nejlepších 7 základních turnajů, 1 dvojnásobný a 1 trojnásobný 

Celkový žebříček – započítává se nejlepších 14 základních turnajů, 2 dvojnásobné a 2 trojnásobné 
z celkových 26 nominačních turnajů! Vítěz celkového žebříčku získává putovní pohár. 

Jackpot: 

Na jackpot dosáhnou nejlepší 3 hráči každého okruhového žebříčku a nejlepších 8 hráčů celkového žebříčku. 

Výše jackpotu - z každého startovného ze všech turnajů za jednotlivce jde 100% do celkového jackpotu, který 
se rozdělí mezi hráče z konečných žebříčků, poháry a věcné ceny na nominační a finálové turnaje. 

MELOUN TOUR FINALS – v sobotu 10. 10. 2020 (předpoklad, může být změněno): 

Velké Finále – postupují všichni hráči, kteří se umístí do 24. místa celkového žebříčku + všichni ostatní, kteří 
odehrají min. 8 nominačních turnajů, hráči jsou nasazení do turnaje dle konečného žebříčku. 

Systém turnaje: Skupiny + KO pavouk (případně pavouk 2x KO) 

Superfinále TOP 4 – Pro první 2 z každého okruhového žebříčku (KO systém: semifinále – finále) 

Malé Finále – doprovodný open turnaj pro všechny hráče, kteří se nenominovali do hlavního turnaje, skončí 
ve skupině (nebo max. v 1. kole) Velkého Finále nebo hráči, kteří seriál vůbec nehráli. 

Propozice Finále budou zveřejněny v průběhu seriálu. 

Zvláštní ocenění: Nejvyšší zavření, Nejvíce naházených 150+, Nejlepší žena, Nejvíce odehraných turnajů, 
Nejvíce vyhraných turnajů…. 

Hlavní rozhodčí: středa - Barny (731453249), pátek - Lucka (731453248) 

Hrací místo: Pivní Bar Meloun, nám. Trčků z Lípy 995 (pod KB), Světlá n/S. 


