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LIPI liga ´11 jeseň 

1. „LIPI liga ´11 jeseň“ bude mať 12 kôl, prvých 8 hráčov postupuje do play-off. 

2. V play-off nasledujú vyraďovacie zápasy. Model play-off sa hrá podľa systému 8 DKO, 501 DO.  

3. Súťaž „LIPI liga 11 jeseň“  sa koná na jar vždy v pondelok – podľa uvedeného rozpisu v klube LIPI na 

dvoch hracích strojoch. 

4. Registrácia hráčov na aktuálne kolo a úhrada štartovného je bez vyzvania od 16:30 do 16:50. Po tomto 

čase už nie je možné sa prihlásiť do aktuálneho kola. Medzi 16:50 a 17:00 prebehne žrebovanie do 

pavúka. Začiatok zápasov je o 17:00. Ak hráč nemôže prísť na registráciu, nahlási svoju účasť 

telefonicky na tel. číslo 0907 737 923. Dostaviť sa musí ale najneskôr do 17:10 a zaplatiť bez vyzvania 

štartovné. Ak sa nedostaví do tohto času, bude z aktuálneho kola vyškrtnutý. Pri žrebovaní do pavúka 

budú nasadení prví štyria hráči podľa rebríčka (ak sa zúčastní 8 hráčov a menej, budú nasadení dvaja 

hráči), ostatní budú žrebovaní do pavúka náhodne (výnimkou je prvé kolo, kde budú rozlosovaní 

náhodne všetci hráči). 

Rozpis súťaže LIPI liga 11 jeseň: 

1. kolo 19. september 

2. kolo 26. september 

3. kolo 3. október 

4. kolo 10. október 

5. kolo 17. október 

6. kolo 24. október 

7. kolo 7. november 

8. kolo 14. november 

9. kolo 21. november 

10. kolo 28. november 

11. kolo 5. december 

12. kolo 12. december 

Play-off 19. december 

 

5. Zápasy sa hrajú podľa počtu účastníkov nasledovným systémom: 

1 – 8 hráčov: 501 DO best of 3 legs 

9 a > hráčov: 301 DO best of 3 legs 

Finále A a finále B sa hrajú 301 DO best of 5 legs a celkové finále sa hrá 501 DO best of 5 legs. 

Hrá sa obojstranný pavúk (double KO). 

 

501-ka sa hrá na max. 20 kôl, 301-ka na 15 kôl (možná zmena po dohode). Ak ani jeden z hráčov 

nazatvorí v určenom počte kôl, vyhráva ten, ktorého skóre je 50 a menej. Ak majú obaja hráči skóre 

nižšie ako 50, o víťazovi legu rozhoduje rozhod na BULL-a. Víťazom sa stáva ten, ktorý hodí bližšie 

k stredu. To isté platí, ak obaja hráči majú 51 a viac bodov. 
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6. Bodovanie základnej časti: 

 

  umiestnenie body 

  1. 120 

  2. 80 

1 - 8 3. 50 

hráčov 4. 30 

  5. – 6. 20 

  7. – 8. 10 

  1. 150 

9 - 16 2. 110 

hráčov 3. 80 

  4. 60 

  5. – 6. 40 

  7. – 8. 30 

  9. – 12. 20 

  13. – 16.. 10 

  1. 180 

  2. 140 

17 - 32 3. 110 

hráčov 4. 90 

  5. – 6. 70 

  7. – 8. 50 

  9. – 12. 40 

  13. – 16. 30 

  17. – 24. 20 

  25. – 32. 10 

 

 

 

7. Počas konania súťaže je zakázané fajčiť v hracích priestoroch.  

8. Ak hráč nenastúpi do 3 minút od vyhlásenia zápasu, bude tento zápas skontumovaný. 

9. V rámci kolegiality hráči neoslovujú a nerušia hráčov, ktorí hrajú zápas. 

10. Štartovné v každom kole je jednotné pre všetkých účastníkov 1€. Vyzbierané peniaze sa použijú na 

ceny pre umiestnených v „LIPI lige 11 jar“. 

11. Vyhodnotenie: 

Cenou budú odmenení prví traja umiestnení hráči. Cena pozostáva z pohára a vecných cien. 


