
Nitrianska šípkarská liga jeseň 2014 
 

1. 
„Nitrianska šípkarská liga, ďalej NŠL, – jeseň 2014“ bude mať 18 kôl. Prvých 8 hráčov v tabuľke postupuje do 
nadstavbového turnaja TOP8, pričom nie je žiadna iná podmienka, len počet bodov potrebných na umiestnenie 
do ôsmeho miesta. Zvyšní hráči, ktorí sa nekvalifikujú do TOP8, sa môžu zúčastniť turnaja Lucky Loser. 
Podmienkou je mať minimálne 5 účastí v NŠL jeseň 2014, pričom je možné dokúpiť maximálne 3 účasti 
zaplatením výšky vstupného v deň záverečného turnaja). 
  

2. 
Súťaž „NŠL jeseň 2014“ sa koná od 11. septembra 2014 do 24. januára 2015, vždy vo štvrtok od 17.20 hod. – 
podľa uvedeného rozpisu v bode 3.  
 

3. 
Dátumový rozpis súťaže NŠL jeseň 2014:  
 

P.č. kola: dátum 

1. kolo: 11.09.2014 
2. kolo:  18.09.2014  
3. kolo:  25.09.2014  
4. kolo:  02.10.2014  
5. kolo: prémiové kolo 09.10.2014  
6. kolo:  16.10.2014  
7. kolo:  23.10.2014  
8. kolo: 30.10.2014  
9. kolo:  06.11.2014  
10. kolo: prémiové kolo 13.11.2014  
11. kolo:  20.11.2014  
12. kolo:  27.11.2014  
13. kolo:  04.12.2014  
14. kolo: 11.12.2014  
15. kolo: prémiové kolo 18.12.2014 
16. kolo:  08.01.2015 
17. kolo: 15.01.2015 
18. kolo: 22.01.2015 
TOP8 a Lucky loser:  24.01.2015 

 

4. 
Registrácia hráčov na aktuálne kolo a úhrada štartovného je bez vyzvania od 17:00 do 17:20. Po tomto čase už 
nie je možné sa prihlásiť do aktuálneho kola. Medzi 17:20 a 17:30 prebehne žrebovanie do skupín. Začiatok 
zápasov je o 17:30. Ak hráč nemôže prísť na registráciu, nahlási svoju účasť telefonicky na tel. číslo 0903 952 398 
(Jaroslav Oprala). Dostaviť sa musí najneskôr do 18:00 a zaplatiť bez vyzvania štartovné. Ak sa nedostaví do tohto 
času, bude zo skupiny vyškrtnutý. Pri žrebovaní do skupín budú nasadení prví štyria hráči podľa rebríčka, ostatní 
budú žrebovaní do skupín náhodne.  
 

5. 
A. Zápasy sa hrajú podľa počtu účastníkov v základnej časti turnaja nasledovným systémom:  
 
1 – 7 hráčov: 1 skupina best of 3 legs (2 víťazné legy)  
8 hráčov: 2 skupiny best of 5 legs (3 víťazné legy)  
9 – 12 hráčov: 2 skupiny best of 3 legs (2 víťazné legy)  
13 – 19 hráčov: 4 skupiny best of 5 legs (3 víťazné legy)  
20 a viac hráčov: 4 skupiny best of 3 legs (2 víťazné legy) 
 
  
B. Skupinová časť turnaja klasických kôl 



V skupine sa hrá systémom 501DO „každý s každým“.  
Poradie zápasov v skupinách sa hrá podľa poradia uvedených v skupinových hárkoch.  
Zápas rozhoduje (píše) hráč, ktorý je uvedený na skupinových hárkoch. V mimoriadnych prípadoch určí vedúci 
skupiny (najvyššie nasadený) iné poradie. Mimoriadny prípad odsúhlasí buď väčšina hráčov zúčastnených na 
danom kole alebo väčšina v predstavenstve ligy (pre jeseň 2014 sú to Miloš Bédy, Ján Galbavý, Jaroslav Oprala). V 
prípade, že porazený hráč má hrať i nasledujúci zápas, zabezpečí rozhodcu. Hráč, ktorý odmietne rozhodovať 
(počítať – na tabuli), bude vylúčený z aktuálneho kola a jeho zápasy (aj tie, ktoré už odohral) budú 
skontumované.   
C. Poradie v skupine  
O poradí v skupine rozhoduje nasledovné (podľa dôležitosti):  
Počet vyhratých zápasov, najlepšie aktívne skóre (+/- body v legoch). V prípade, ak ide o postup medzi osem 
najlepších hráčov a hráči majú rovnaké aktívne skóre (napríklad 4:1 na zápasy; 1. hráč 6:2 na legy, 2. Hráč 8:4 na 
legy - v oboch prípadoch je aktívne skóre +4), bude použité pravidlo PDC:  
Nerozhoduje vzájomný zápas, ale tzv. 9 dart – shoot out.  
Každý hráč hodí na terč 9 šípok – ten, kto hodí vyššie skóre, umiestňuje sa vyššie v skupine. V prípade, že obaja 
hráči nahádžu rovnaké skóre, pokračuje sa v sériách po troch šípkach, pokiaľ nevznikne v skóre rozdiel.   
Toto pravidlo platí výlučne v skupinách.  
D. Vyraďovacia časť turnaja 
Pri počte hráčov menej ako 20 (1-19) postupuje po odohratí skupín osem hráčov do vyraďovacích bojov (v 
prípade jednej skupiny všetkých osem, v prípade dvoch skupín najlepší štyria z každej skupiny, v prípade štyroch 
skupín najlepší dvaja z každej skupiny), ktoré rozhodnú o poradí v danom kole. Pri počte hráčov viac ako 20 (20 a 
viac) postupuje po odohratí skupín šestnásť hráčov do vyraďovacích bojov V pavúku sa hrá systémom best of 5 
legs, výnimkou sú semifinálové zápasy a finále – best of 7 legs.  
Zápas rozhoduje (píše) hráč, ktorý sa umiestnil na prvom nepostupovom mieste. V prípade, že hráč nemôže 
z akýchkoľvek príčin rozhodovať (písať) zápas, zabezpečí rozhodcu (zapisovateľa). Ak rozhodcu nezabezpečí, určí 
ho jeden z predstavenstva ligy (pre jeseň 2014 sú to Miloš Bédy, Ján Galbavý, Jaroslav Oprala).  
 

6. 
Bodovanie v turnaji:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonusové body:  
Každá hodená 180ka (3xT20), 171ka (3xT19): 2 body  
Každé zatvorenie legu 100+: 2 body  
Zatvorenie legu do 18. šípky (vrátane): 2 body  
Zatvorenie legu do 15. šípky (vrátane): 4 body  
Zatvorenie legu do 12. šípky (vrátane): 6 body  
Zatvorenie legu do 9. šípky (vrátane): 200 bodov 
Vyhratý zápas v skupine: 1 bod 
 
Poznámka: Bonusové body sa udeľujú počas celého turnaja!  
 

Počet hráčov:  
 
Poradie:  

1-8  9-16  17-32  33-64  

1. miesto  40 bodov  50 bodov  60 bodov  70 bodov  

2. miesto  30 bodov  40 bodov  50 bodov  60 bodov  

3. – 4. miesto  20 bodov  30 bodov  40 bodov  50 bodov  

5. – 8. miesto  10 bodov  20 bodov  30 bodov  40 bodov  

9. – 16. miesto  X  10 bodov  20 bodov  30 bodov  

17. – 32. miesto  X  X  10 bodov  20 bodov  

33. – 64. miesto  X  X  X  10 bodov  



7. 
Premiové kolo: 

A. Skupinová a vyraďovacia fáza turnaja podľa bodu 5. s rozdielom, že sa hrá 501 DI+DO (otvoriť aj 
zavrieť leg doubleom) 

B. Bodovanie ako v bode 6. s dvojnásobnou hodnotou vrátane dvojnásobnej hodnoty bonusových bodov 
 

8. 
Hracie priestory v Pube Zvonica: 
 
Spodná časť Pubu, kde sú umiestnené štyri terče – základná časť turnaja 
Horná časť Pubu, kde sú umiestnené dva terče – semifinále a finále turnaja 
 

9. 
 Štartovné na jednotlivé kolá NŠL jeseň 2014 je 3 €.  
A) Vstupné 3€ je povinné pre každého hráča nad 18 rokov. 
B) Hráči, ktorí prídu na turnaj po prvý krát (od roku 2008) majú vstupné zadarmo, pri ďalších účastiach platí 

vstupné ako v bode A. 
C) Juniori (hráči do 18 rokov) majú vstupné zadarmo. 
D) Vyzbierané peniaze sa použijú na finančné odmeny a vecné ceny pre umiestnených v „NŠL jeseň 2014“.  
 

10. 
 Vyhodnotenie sezóny a odmeny:  
 

A) Titul Majster ligy dostane hráč, ktorý zvíťazí v tabuľke na konci sezóny. Odmenené budú aj miesta 2 a 3 
titulom 1. vicemajster a 2. vicemajster. Všetky tri miesta budú odmenené hodnotnými pohármi. 
Ocenený bude aj hráč s najvyšším počtom hodených 180ok (vrátane 171) – pohár + 10€, hráč s 
najvyšším finišom v súťaži – pohár + 10€ a hráči, ktorí budú mať odchodenú plnú účasť 22 kôl. 

B) Do špeciálneho turnaja TOP8 postúpia hráči, ktorí sa umiestnia na prvých 8 miestach NŠL jeseň 2014. 
V turnaji TOP8 budú odmeny nasledovné: 1. miesto – pohár + 300€ + diplom, 2. miesto – pohár + 200€ + 
diplom, 2x 3. miesto – pohár + 100€ + diplom, 4x 5. miesto – 30€ + diplom). 

C) Bédy price money – finančný bonus 100€ pre hráčov, ktorí sa na konci sezóny umiestnia v tabuľke 
a v elitnom turnaji vyššie ako Miloš Bédy. Platí pre všetkých hráčov, ktorí sa umiestnia lepšie ako Miloš 
Bédy (Príklad 1: Miloš Bédy skončí tretí po základnej časti, Bédy price money získajú dvaja hráči pred 
ním. V TOP8 skončí tretí, Bédy price money získajú prví dvaja hráči, t.j. 100€ sa rozdelí medzi štyroch 
hráčov. Príklad 2: Miloš Bédy sa stane po základnej časti Majstrom ligy a vo finále TOP8 prehrá, Bédy 
price money získa jeden hráč). 

D) V turnaji Lucky Loser budú odmenení pohárom obaja finalisti. 
E) Všetky odmeny sa budú odovzdávať v sobotu 24.01.2015. 

 

11. 
V turnaji TOP8 sa bude hrať 501DI+DO, hráči budú rozdelení do 2 skupín po 4 hráčov.  

Skupina A: 1., 3., 5., 7. miesto 
Skupina B: 2., 4., 6., 8. miesto 

Zo skupín postúpia prvý dvaja hráči a nasledovať budú dva semifinálové a jeden finálový zápas. (1.zápas A1-B2, 
2.zápas A2-B1) 
V skupinách sa bude hrať first to 2 sets best of 3 legs, semifinále a finále – first to 3 sets best of 3 legs. Dresscode 
je v turnaji TOP8 povinný. 
Ak sa nedostaví hráč z prvých 8 pozícií, bude nahradená jeho pozícia náhradníkom v poradí. 
 
Turnaj Lucky Loser sa bude hrať štandardne ako každé kolo NŠL jeseň 2014, t.j. podľa pravidiel uvedených v bode 
5. Dresscode je v turnaji Lucky loser odporúčaný. 
 
Turnaje TOP8 a Lucky loser sa budú hrať v sobotu 24.01.2015 o 13.00 hod. Prezentácia je od 12.30 hod. 
 

12. 
Počas konania súťaže je zakázané fajčiť v hracích priestoroch. Hracím priestorom rozumieme spodnú časť Pubu 
Zvonica, kde sú umiestnené štyri terče a hornú časť Pubu Zvonica pri dvoch terčoch. Odporúčame hráčom fajčiť 



vonku, prípadne pri barovom pulte a jeho blízkosti. 
 



13. 
Ak hráč nenastúpi do 3 minút od vyhlásenia zápasu, bude pre hráča tento zápas skontumovaný. Zápas vyhlasuje 
vedúci skupiny (najvyššie nasadený). Ak sa nedostaví vedúci skupiny (najvyššie nasadený), súper oznámi túto 
udalosť jednému z troch členov predstavenstva ligy (pre jeseň 2014 sú to Miloš Bédy, Ján Galbavý, Jaroslav 
Oprala) a tí vyzvú daného hráča aby sa dostavil. Ak sa opätovne nedostaví, po dohode členov predstavenstva ligy 
(pre jeseň 2014 sú to Miloš Bédy, Ján Galbavý, Jaroslav Oprala) bude zápas skontumovaný. Ak daný hráč nebude 
súhlasiť s kontumovaním zápasu, milo ho poprosíme, aby sa choval v rámci fair-play a sám uznal, že porušil 
pravidlo. 
 

14. 
V rámci fair-play hráči neoslovujú a nerušia hráčov, ktorí hrajú zápas.  
Keďže je liga zoskupením amatérskych hráčov a hrávame šípky ako naše hobby, prosíme všetkých hráčov, aby 
takýmto spôsobom pristupovali ku hre a organizácii turnajov. Pripomienky a návrhy hráčov prosíme adresovať na 
členov predstavenstva ligy (pre jeseň 2014 sú to Miloš Bédy, Ján Galbavý, Jaroslav Oprala). Robíme to pre seba, 
aby sme sa tešili na každé ďalšie kolo. 
 

15. 
Zmena pravidiel vyhradená. 
 
 
 
 
 
V Nitre, 8. septembra 2014 


