GIGA ((BANK)) TOUR 2020/21
Pravidla – šipky Soft - steel
2.ročník
Giga ((BANK)) tour(dále jen tour): je jedinečný seriál turnajů
zakončený finálovými turnaji s postupem v obou disciplínách
organizovaný společností Semilská Sportovní z.s., turnaje se můžou zúčastnit
všichni zájemci o šipkový sport registrovaní v různých asociacích, seriálech nebo
neregistrovaní, kteří mají zájem si zahrát a poměřit síly s hráči v místě s možností
postupu do vyšších úrovní seriálu.

Vše vychází ze základních turnajů hraných na hracích místech
z kterých se hráč nominuje do následujících soutěží
Hrací období Základních turnajů: 1 června 2020 do 31. března 2021.
Hrací období Finálových turnajů na hracích místech 1-15. duben 2021
tento turnaj je dvojnásobně bodován jako Masters může odehrát každé hrací místo

pak následuje:
Oblastní finále = Okresní přebory
16.4.-31.5.2021
hrací místa Oblastních finálových turnajů budou uváděna v termínové listině do
konce Základních turnajů

Územní finále = Krajské přebory
1.6.-20.6.2021
hrací místa Oblastních finálových turnajů budou uváděna v termínové listině do
konce Finálováých turnajů na Základních místech

Velkého Finále = Mistrovství ČR
o Zlatý pohár (OPEN)
o Stříbrný pohár (ženy)
o Bronzový pohár ( losované dvojice OPEN)
21.6 – 10.7.2021
dále

Pohár Mistrů
určený pro 80 hráčů (soft),40 hráčů (steel), nejvíce bodujících v žebříčku disciplíny tour
Grand slam – dvojboj (soft, steel)
určený pro 200 nejlepších hráčů v celkovém žebříčku tour

Super Pohár družstev
soupisky družstev jsou pevně dané dle žebříčků na hracím místě
Turnaje se nepočítají do žádných žebříčků různých asociací v ČR a jsou počítány pouze do
místních a celkových žebříčků GIGA Tour pro určení nominace na finálové turnaje

Tyto turnaje se odehrají v letních měsících 2021 vždy soboty

Vyrovnanost turnajů:
Vyrovnanost jednotlivého turnaje bude podpořena Hendikepem. Tuto výhodu
poskytují: Pouze hráči ve vydaném seznamu před sezónou, aby byla zvýšena
vyrovnanost soutěže. A to 3 šipky poskytují hráči zařazeni do
výkonnostního seznamu. (Hráči hrající super ligu). Tuto výhodu nemůže využít e
hráč hrající extraligu, nebo nejvyšší dlouhodobou soutěž družstev v jiné asociaci
Tento seznam hráčů sestavuje sekretariát GIGA TOUR, který v průběhu sezóny
může být ve výjimečných případech doplňován z důvodu zachování regulérnosti
turnajů. (Jsou hlavně doplněni hráči, kteří v předešlém roce hráli super ligu). Hráč
je povinen tuto skutečnost nahlásit při prezentaci na turnaj, že patří mezi tyto hráče
(v různém kraji), aby se to dalo zkontrolovat pověřená osoba turnaje uvede do výsledkové
listiny.
Toto pravidlo může zvýhodněný hráč odmítnout.
Pořadatelství:
Oblastní finále se může hrát pouze u pořadatelů u kterých se odehrálo minimálně 16
místních turnajů a je splněno upřesnění pro pořadatele.
Územní a Velké finále Giga tour se může hrát na hracím místě, aby bylo dosaženo pro
všechny účastníky vzdálenosti cca do 150 km.
Ostatní Finálové turnaje se můžou hrát pouze u pořadatelů u kterých se odehrálo
minimálně 21 místních turnajů a je splněno upřesnění pro pořadatele.
Pokud nejsou splněna kritéria pro pořadatelství Hlavní pořadatel si vyhrazuje
určit pořadatele dle vlastních podmínek.
Odváděné startovné na turnajích:
Základních turnaje je 50,-Kč za hráče (soft) 75,-Kč (steel). V softu se kredity vhazují
Startovné na turnajích „ MASTERS“ je 75,-Kč za hráče v softu a 100,-Kč ve steelu.
Tuto částku odvede pořadatel na sekretariát seriálu:
Rozdělení startovného ze Základních turnajů:
20,-Kč BANK hracího místa
30,-Kč zůstává sekretariátu na zabezpečení cen na finálové turnaje a medailí na každý turnaj
u Steelu 20,-Kč zůstává ze základních turnajů pořadatelům na obnovu terčů.
Navíc každé hrací místo přispívá 10 - 20,-Kč za hráče. Tento příspěvek je určen jako odměna
rozhodčímu turnaje. Startovné na Masters turnajích je odváděno na sekretariát a je využito
20,-Kč BANK hracího místa
30,-Kč zůstává sekretariátu na zabezpečení cen na finálové turnaje a medailí na každý turnaj
u Steelu 20,-Kč zůstává ze základních turnajů pořadatelům na obnovu terčů.
500,-Kč odměna pro nejlepší na turnaji ostatní částka je odvedena na sekretariát
Startovné na Finálových turnajích:
Startovné na Kvalifikace o Oblastní Finále 50,-Kč. Kredity (soft) se vhazují
Startovné Oblastní finále 100,-Kč. Kredity (soft) se vhazují
Startovné Pohár Mistrů a Územní finále 100,-Kč. Kredity (soft) se vhazují
Startovné na Velké Finále o Zlatý, Stříbrný a Bronzový pohár a Grand slam (dvojboj
soft,steel) činí 150,-Kč a kredity si hráč vhazuje.

HLAVNÍ PRAVIDLO GIGA TOUR:
1)Každý hráč se musí zúčastnit minimálně 3 místních turnajů na jednom hracím
místě započítaných do TOUR , aby měl možnost postoupit do dalších bojů tour.
2)hráčky z řad žen mají zajištěný postup na Oblastní finále (při nekonání tak do
Velkého), když se zúčastní minimálně na třech místních turnajích na jednom
hracím místě
(Hrací místo získá seznam postupujících a náhradníků od sekretáře seriálu)
Hráč může postoupit do různých Oblastních finálových turnajů pokud se nejedná
o postup do stejného Oblastního finále pokud se tak stane musí určit z jakého
hracího místa postoupí, aby ostatní místa mohla být doplněna hráči v dalším
pořadí z místního finále.

Hrací místa:
1)Můžou pořádat jaké jakékoliv provozovny, které vyplní přihlášku a zašlou na sekretariát
pořadatele Semilská Sportovní z.s. a mají hrací automaty minimálně 1.kus
2)Licenci vydává sekretariát soutěže na základě žádosti dané provozovny
3)Na každé provozovně se musí konat minimálně 5 základních turnajů OPEN maximální
počet není omezen pořadatel sám určuje v dodané termínové listině s pevně stanoveným
dnem a časem konání a rovněž, aby mohl obdržet potřebný počet sad medailí, který získá od
hlavního pořadatele seriálu .
Navíc každý:
4)Místní pořadatel má možnost zařadit do termínové listiny za každých z účastněných
100 hráčů na základních turnajích jeden „MASTERS“, který je dvojnásobně bodován. Na
který získá podporu 500,-,Kč (250,150,100,) a pohárky pro první tři hráče a cenu pro nejlepší
ženu v turnaji. Výjimku z tohoto pravidla schvaluje sekretariát na žádost dané provozovny.
5)Turnaje „Masters“ si může pojmenovat dle svého uvážení!! (např. vánoční, velikonoční,
silvestrovský atd.) na turnaji Masters může startovat pouze hráč, který má na tom
daném hracím místě odehrané minimálně dva základní turnaje a pak dvojnásobek.
Pořadatel může udělit 4 divoké karty pro hráče, kteří toto účastnické pravidlo
nesplňují.
Příklad: Na prvním turnaji Masters může startovat každý hráč, který na tom daném místě
odehrál min.2 základní turnaje na druhém čtyři atd. Využití tohoto pravidla je plně v
kompetenci pořadatele.
6)Hrací místa mohou vstupovat maximálně do konce kalendářního roku daného ročníku, ale
musí splnit minimální počet 5 odehraných turnajů. Aby byly vylosované Oblasti. A každé
hrací místo vědělo kam pojede na Oblastní finále nebo kvalifikaci.
Kompletní termínové listiny budou uvedeny na webových stránkách , kde budou zároveň
uvedeni všichni případní partneři www.gigatour.cz

Podmínky pro započítání turnaje do místního žebříčku tour dle termínové
listiny:
1) Při konaném turnaji se musí zúčastnit minimálně 5 hráčů v softu nebo 5 hráčů (steelu) a
tento turnaj je započítáván do žebříčku hracího místa, který slouží pro přímou nominaci do
Oblastního finálového turnaje a tím do prvního finálového turnaje celého seriálu. Systém
turnaje se hraje dle určení pořadatele (jedná se o samostatné turnaje) doporučuje se
oboustranný pavouk a do 5 hráčů každý s každým.

2) Při prvním turnaji hráč, který se chce účastnit tour musí vyplnit přihlášku kde musí uvést
požadovaná data a potvrzený souhlas GPDR a případně souhlas s členstvím ve
spolku Semilská Sportovní z.s. . Pokud se hráč zúčastní turnajů na více hracích místech a
tyto informace uvedl již na jiném hracím místě tuto skutečnost nahlásí u prezentace
pověřené osobě ten uvede toto do výsledkové listiny a hráče řádně přihlásí do turnaje.
Nebudou-li tato data uvedena a souhlas uložen na Sekretariátu seriálu Hlavní organizátora
může hráče dodatečně vyřadit z výsledkové listiny a potrestat zákazem účasti na turnajích
započítávaných do GIGA TOUR, aby nebyla vůbec ohrožena činnost hracího místa.
3)Upozornit organizátory na chybu v žebříčku může hráč max. do 14 dnů po zadání turnaje
na webu. Na pozdější připomínky nebude brán zřetel.
4)Výsledky turnaje vloží do výsledkové listiny na webu nejpozději do 7 dnů od konání turnaje
5)startovné za zúčastněné hráče musí být odevzdané dle dohody zodpovědné
osobě seriálu, která předá na sekretariát nejpozději do 7 dnů od převzetí turnaje, aby
sekretariát seriálu mohl nejdéle do 14 ti dnů vydat na hrací místo průběžné pořadí, které
bude zároveň k nahlédnutí v sekretariátu seriálu případně na webových stránkách. Případně
předat zodpovědné osobě Hlavního organizátora, která bude objíždět hrací místa,
aby mohla předat medaile, poháry, hrací plán, předávat prostředky na finálové
turnaje, žebříčky (z banku), občerstvení atd.
6)Každé hrací místo získá od hlavního pořadatele sadu medailí dopředu - dle nahlášené
termínové listiny na každý základní turnaj. U Masterů pohárky (u těchto turnajů je potřeba
nahlásit minimálně týden dopředu).
6)Vedení turnaje je určená pověřená osoba na každém hracím místě a tuto osobu určuje
hrací místo samo, kdy předá na určenou osobu kontakt na sekretariát hlavního pořadatele
seriálu
7) Započítány budou pouze turnaje s řádně vyplněnou výsledkovou listinou určené pro tour s
podpisem pověřené osoby, která turnaj řídila.
8) Dále místní pořadatel obdrží Plakát, který slouží jako všeobecná informace, že zde je hrací
místo GIGA TOUR.

UPOZORNĚNÍ !!!!!!!
1)Každý hráč, který se přihlásí do turnaje je povinen uhradit startovné a odehrát
min. 1 utkání! v případě, že tak neučiní, musí být pořadatelem (pověřenou
osobou) vyškrtnut z výsledkové listiny!!! Bez nároku na vrácení startovného.
2)Za oficiální výsledky vždy zodpovídá pověřená osoba a organizátor turnaje.
GIGA TOUR
Bodování na místních turnajích:
1 místo 200 bodů, 2 místo 170 bodů, 3 místo 140 bodů, 4 místo 120 bodů, 5-6 místo 100
bodů, 7-8 místo 80 bodů 9-12 místo 60 bodů, 13-16 místo 40 bodů, 17 a další + ke každému
bodovému zisku je připočítána bodová hodnota co hráč to 1 bod. A rovněž každá účastnická
kategorie. Na MASTERS a Grand slamu je bodování dvojnásobné .
Dále každý hráč má navýšen bodový zisk dle
účastnické kategorie turnaje jsou:
0 kategorie (5-8 hráčů) + 0 bodů, 1 kategorie(9-12 hráčů) + 5 bodů, 2 kategorie (13-16
hráčů) + 10 bodů, 3 kategorie (17-24 hráčů) + 15 bodů, 4 kategorie (25-30 hráčů) + 20
bodů a 5 kategorie ( 31 a více hráčů) + 25 bodů.
Příklad: Turnaje se zúčastní 12 hráčů tak každý hráč získá body za pořadí + 12 bodů za
hráče. Turnaj je v 1 kategorii tím každý hráč získá +5 bodů za účastnickou kategorii.

POSTUPY v GIGA TOUR
Základní pravidlo:
V každém okrese může být maximálně 3 hrací místa v softu a dvě ve steelu.
pokud ten daný okres toto pravidlo splní může být v dalším ročníku navýšen počet
maximálně o jedno hrací místo v disciplíně:

Oblastní finále –
Vznik Oblastního finále:
Pokud hracích míst bude do 8 (soft) do 6 (steel) Oblastní finále bude zrušeno a
kvalifikace proběhne za stejných podmínek rovnou do velkého finále
1)Oblast je vytvořena vždy minimálně čtyři maximálně pět hracích míst (soft) a tři maximálně
čtyři (steel) které spolu sousedí v nejbližších dvou až třech okresech (určeno losem).
2)Každý ročník se losuje nově. A musí být minimálně dvě Oblastní finále
3)Pořadatelem Oblastního finále může být pouze hrací místo, které uspořádá minimálně 21
místních turnajů ( V odůvodněných důvodech minimálně 16)

Přímý postup do Oblastního finále určuje

upřesnění- dle počtu odehraných základních turnajů na hracím místě

Přímý postup lze navýšit díky:

dle velikosti odehraných turnajů a počtu účastníků na turnaji získá hrací místo 1
postup přímo+1 postup do kvalifikace (za každé tři turnaje 1+1)

Počty postupujících lze navíc navýšit díky účasti v kvalifikaci:

Počty hráčů, kteří odehrají na hracím místě minimálně 3 turnaje (tak za
každé 3 hráče další hráč v pořadí postoupí do kvalifikace o Oblastní finále (velké
finále)
Kvalifikace o Oblastní finále (Velkého finále)
do této kvalifikace se nominují hráči díky kvótě viz. výše, kteří nemají zajištěný rovnou
postup z místního hracího místa dle žebříčku. Při rovnosti bodů pro postup rozhoduje:
1)vyšší počet účastí na místním turnaji
2) Pokud není určen počet postupujících dle první varianty tak do kvalifikace postoupí všichni
hráči další v pořadí místního žebříčku, kteří mají shodné výsledky jako poslední hráč, který
má právo účasti v kvalifikaci.
Kvalifikace, kam postupují hráči viz výše:
Z kvalifikace postupuje vždy hráči viz Upřesnění postupy.
Kategorie žen -Do tohoto finále se nominují všechny ženy, které splní odehrání minimálně
3 turnajů za rok na jednom hracím místě a postupují na to Oblastní finále kam patří hrací
místo, kde splnili postup

Územní finále
Pokud Oblastních finálových turnajů bude do 6 (soft) do 6 (steel) toto finále
nevznikne a rovnou se bude postupovat do Velkého Finále.

VELKÉ FINÁLE TOUR –

do tohoto finále se nominují hráči pouze z Oblastního finále (územního finále) dle pravidel
uvedených v dodatku č.2☹ pokud se Oblastní finále nekoná postupuje dle upřesnění

Hráči kteří se zúčastní a odprezentují na Velkém finále budou vylosováni do soutěže dvojic o bronzový
pohár dle pravidel dodatku č.4(provedeno dle presentace na Velkém finále)
Na Velké finále se rovnou navýší postupová kvóta pro Oblast(území) za hráče a hráčky, kteří skončí
v předešlém ročníku na 1-8 místě OPEN a 1-4 místě ženy ve Velkém finále
toto opět slouží k navýšení postupových míst a to na základě počtu odehraných turnajů za rok u místních
pořadatelů v té dané Oblasti a to za každých 20 základních turnajů(soft), 10 základních turnajů (steel)
získá Oblast jedno účastnické místo navíc muži+ ženy po vzniku Územního finále se to řídí dle 40
základních turnajů(soft) a 20 (steel) a výše uvedené pravidlo patří k postupům na Územní finále.
Základní pravidlo pro Velké finále: Na Velké finále může postoupit hráč pouze jednou
Příklad: Pokud se hráč kvalifikuje na Velké finále z více Oblastí(územních může hrát, ale musí určit za
kterou Oblast i hrací místo bude hrát. Aby ostatním oblasti (území) mohli vyslat hráče v dalším pořadí.

Postup na Ligu Mistrů (soft, steel), Grand Slam se řídí dle žebříčku viz.
dle žebříčku dle získaných bodů na Giga tour na všech hracích místech
navíc hlavní pořadatel může udělit tři divoké účastnické karty jedna
pro pořadatelské místo další dle rozhodnutí sekretariátu
Finálové turnaje se hrají na 501 DOUBLE OUT na
dva vítězné legy ze tří a od semifinále a finále na
tři vítězné legy z pěti:

odměny:
Oblastní finále a Územní finále:
1-3.místo poháry, finanční cena viz. Dodatek odměny muži a ženy
4-6.místo finanční cena muži, 4.místo ženy
Velké finále o Zlatý, Stříbrný, Bronzový pohár: viz dodatek odměny
Od druhého ročníkubudou finálové turnaje každý rok podpořeny plus bude
vytvářen bank dle účastnické kategorie
1-3.místo poháry, finanční cena viz. níže
4-8.místo věcná cena, finanční cena

9.- a další. místo finanční cena - tuto odměnu získá každý hráč nebo hráčka, který se
zúčastní finále a řádně odehraje celý turnaj dle níže uvedené kalkulace. Pokud účastníků
bude více než rozdělených 100% odměny hlavní pořadatel zajistí pro každého
navíc cena za poslední nemůže být nižší než startovné na finále, které každý hradí
pouze jednou.
Pohár Mistrů a Granslam se řídí dodatkem Odměny
50% cen pro první hráče každé disciplíny pokud tato částka přesáhne 1000,- Kč
bude předána na Slavnostním vyhlášení pořadí kterých se to bude týkat bude
sděleno předem.

Finanční ceny:

za aktivitu na místních turnajích :
rozděleno pouze mezi hráče nominující se na Oblastní finále, kteří mají největší aktivitu
na místních turnajích.
dle varianty:
Rozdělováno na Oblastním finále pověřenou osobou dle účasti na všech
hracích místech v GIGA TOUR soft a steel společně
1)při variantě odehraných turnajů 401- 600 za rok soft + steel získají
a) hráči (hráčky) na 1-2 místě každý 500,-Kč
b) hráči (hráčky) na 3-6 místě každý 250,-Kč
2)při variantě odehraných turnajů 601 - 800 za rok získají
a) hráči (hráčky) na 1-3 místě každý 600,-Kč
b) hráči (hráčky) na 4-8 místě každý 400,-Kč
3)při variantě odehraných turnajů 801 - 1000 za rok získají
a) hráči (hráčky) na 1-4 místě každý 700,-Kč
b) hráči (hráčky) na 5-8 místě každý 500,-Kč
c) hráči (hráčky) na 9-12 místě každý 300,-Kč
4)při variantě odehraných turnajů nad 1000 za rok získají
a) hráči (hráčky) na 1-5 místě každý 800,-Kč
b) hráči (hráčky) na 5-10 místě každý 600,-Kč
c) hráči (hráčky) na 11-15 místě každý 400,-Kč
Při rovnosti účastí rozhoduje: a) počet bodů na místních turnajích b) los

Finanční ceny na všechny úrovně včetně Banku (ten je
rozdělován dle žebříčku o počtu oceněných rozhoduje
počet odehraných místních turnajů), dostane pořadatel
od hlavního pořadatele seriálu dle uvedených pravidel
Více informací se dozvíte vždy na sekretariátu GIGA TOUR 608027495 nebo u svého
místního provozovatele: sekretář GIGA TOUR : sekretariat@gigatour.cz, stránky:
https://www.gigatour.cz

POŘÁDAJÍCÍ SPOLEČNOST SI VYHRAZUJE PRÁVO, V
ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH, ZMĚNIT TYTO PRAVIDLA V
PRŮBĚHU PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE.
Verze pravidel k 20.8.2020

