J I Č Í N S K Á T O UR
2011-2012

PROPOZICE
Pořadatel

:

Oddíl kuželek SKK Jičín

Termín

:

Viz termíny jednotlivých turnajů.
(Jičínský pohár, Memoriál Honzy Majdana, Májová „60“)

Účastníci

: Neregistrovaní jednotlivci - muži a ženy. Startovat může každý,
kdo nesehrál v uplynulém soutěžním ročníku ani jedno mistrovské
utkání v kuželkách a dosáhl 18 let před zahájením jednotlivých turnajů.

Přihlášky

: Účastníkem Jičínské tour 2011-2012 se automaticky stává každý
jednotlivec, který se zúčastnil alespoň jednoho výše uvedeného turnaje.

Disciplína

:

60 hs, u Májové „60“ bude disciplína ještě upřesněna.

Systém a bodování

:

Jičínská tour 2011-2012 je rozdělena do dvou částí
– kvalifikace a finálový turnaj.

Kvalifikace se skládá ze tří turnajů, kde jsou výkony ohodnoceny
následujícím bodovým systémem (v případě Memoriálu Honzy Majdana
se boduje výkon jednotlivce). Na základě dosaženého výkonu jsou hráči
v každém turnaji přiznány body podle níže uvedené tabulky (uváděné
výkony jsou dolní hranicí, kterou musí dosáhnout k zisku odpovídajícího
počtu bodů) a za každou poraženou kuželku nad 280 kuželek získává další
1 bod (např. za výkon 285 kuželek získá 29 bodů).

Pořadí kvalifikace je dáno součtem získaných bodů ze všech tří turnajů.
V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje o pořadí nejvyšší dosažený
výkon z kvalifikačních turnajů.
Právo postupu do finálového turnaje získá 20 mužů a 12 žen dle umístění
v kvalifikaci. Finálový turnaj bude odehrán dle samostatných propozic
(termín květen 2012).
Předpis

:

Hraje se dle platných Sportovně technických předpisů.

Startovné

:

Viz propozice jednotlivých turnajů.

Hrací doba

:

Viz propozice jednotlivých turnajů.

Ředitel tour

:

Ing. Pavel Kříž

Hlavní rozhodčí

:

Roman Bureš - SKK Jičín

Podmínky účasti

:

Sportovní úbor a obuv.
Všichni startují na vlastní nebezpečí.

Provoz na kuželně

:

Do všech prostorů kuželny je možný vstup pouze po přezutí
a to do sportovní čisté obuvi !!! Na obuvi nesmí být
podrážka, která by zanechala při hraní na linu stopy !!!
Každý dozor je současně i rozhodčím utkání a proto dodržujte
jeho pokyny a rozhodnutí. Ovládání stavěčů může provádět
jenom dozor.

Námitky

:

Do 10 minut po ukončení startu rozhodčímu s vkladem 50 Kč.

Občerstvení

:

Zajištěno na kuželně.

Těšíme se na setkání.

