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©Pravidlá súťažného ročníka
2020/2021

článok I.

Organizačné pokyny a autorská ochrana práv
1. Organizátorom podujatí a športových súťaží je Občianske združenie Dart club Nitra, IČO: 42201047
so sídlom Lesná 2, 949 01 Nitra (ďalej len „Organizátor“).
1.2 Tieto pravidlá vrátane softvéru sú výlučným duševným vlastníctvom Organizátora. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek kopírovanie a používanie celých alebo časti týchto pravidiel vrátane softvéru do
svojich systémov bez súhlasu vlastníka práv je porušením etiky a základného športového pravidla Fair-play a je trestné.
1.3 Podmienky podujatí a športových súťaží:
1.3.1 V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov organizátorovi
podujatia OZ Dart club Nitra poskytuje účastník podujatia súhlas so spracovaním svojich osobných údajov,
ktoré dobrovoľne poskytuje Organizátorovi v rozsahu kontaktných údajov ako účastník podujatia výlučne
pre účely súvisiace s organizáciou a registráciou v informačnom systéme Organizátora, ktoré sú uverejnené na
webovej stránke organizátora v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, reprezentačné mesto. OZ Dart club
Nitra sa zaväzuje, že s osobnými údajmi hráčov nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a najmä, že neposkytne osobné údaje tretím osobám s výnimkou prípadov, keď mu
povinnosť sprístupniť hráčove osobné údaje ukladá zákon (napr.: v trestnom konaní a pod.).
1.3.2 Fotografie a iné elektronické záznamy vyhotovené počas podujatia, ako i práva k nim, sú výlučným majetkom Organizátora. Organizátor smie tieto záznamy a práva k nim využívať za účelom propagácie šípkarského
športu a podujatí, ktoré súvisia s výkonom OZ Dart club Nitra. Účastník sa týmto zrieka akýchkoľvek práv k
fotografiám či iným elektronickým záznamom vyhotovených počas podujatia a berie na vedomie, že v prípade
použitia jeho fotografie či iného elektronického záznamu v súlade s týmto článkom a Stanovami OZ Dart club
Nitra nemôže žiadať finančnú či inú kompenzáciu.
1.3.3 Účastník sa zaväzuje znášať prípadné škody na majetku Organizátora alebo areálu dejiska podujatia, ktoré
spôsobí svojou zámernou ale aj nevedomou činnosťou.
1.3.4 Účastník je povinný dodržiavať platné predpisy na úseku požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a prevádzkový poriadok areálu dejiska podujatia.
1.3.5 Organizátor si vyhradzuje právo nepripustiť, resp. vylúčiť účastníka z prebiehajúceho podujatia, ak zistí, že
hráč porušil tieto Podmienky, zásady Fair-play alebo sa správa v rozpore s dobrými mravmi.
1.3.6 Každý účastník podujatia rešpektuje tieto Podmienky, rozhodnutia Organizátora, výroky rozhodcov, pravidlá šípkarského športu, zásady Fair-play a ostatných účastníkov podujatia. Hrací model, bodovanie a výklad
pravidiel podujatia sú výlučne v kompetencii organizátora a účastník sa zaväzuje rozhodnutia Organizátora v
tomto zmysle rešpektovať.
1.3.7 Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel aj počas sezóny vzhľadom na nepredvídané skutočnosti, ktoré sa vyskytnú počas súťažného ročníka. Organizátor si vyhradzuje právo na výklad týchto pravidiel.

1.4 Areál dejiska podujatia:
1.4.1 Palace bowling, OC MAX, Chrenovská 1661/30, 949 01 Nitra-Chrenová

článok II.

Typy súťaží
2.1 Súťažný ročník 2020/2021 bude obsahovať tieto ligové súťaže:
2.1.1 Nitrianska šípkarská liga - hracím dňom je pondelok so začiatkom o 18:00 hodine podľa dátumového
rozpisu
2.1.2 Nitrianska šípkarská juniorská liga - hracím dňom je štvrtok so začiatkom o 17:00 hodine podľa dátumového rozpisu
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2.1.3 Šípkarská Extraliga Oblastných líg divízia Nitra - hracím dňom je štvrtok so začiatkom o 18:30 hodine
podľa dátumového rozpisu
2.1.4 KP-Mont Nitrianska liga družstiev - hracím dňom je štvrtok so začiatkom o 18:30 hodine podľa dátumového rozpisu
2.1.5 Pohár O Majstra základných a stredných škôl - podľa dátumového rozpisu
2.1.6 Veľkonočný benefičný turnaj dvojíc - podľa dátumového rozpisu

článok III.

Trvanie súťaží
3.1 Súťažný ročník 2020/2021 bude obsahovať nezávislé ligové sezóny a niekoľko samostatných turnajov.
Pre Nitriansku šípkarskú ligu s názvami 24. sezóna 2020, 25. sezóna 2021, 26. sezóna 2021, pre
Juniorskú súťaž s názvami 6. sezóna 2020, 7. sezóna 2021, 8. sezóna 2022, pre KP-Mont Nitrianska
liga družstiev 1. sezóna 2020/2021, pre Šípkarská Extraliga Oblastných líg divízia Nitra 6. sezóna
2020/2021
3.2 Dátumový rozpis Súťažného ročníka 2020/2021:

turnaje cez rok
hracie miesto

Palace bowling, OC MAX, Chrenovská 1661/30, 949 01 Nitra-Chrenová

koniec registrácie
na turnaj
začiatok zápasov

4. šípkarský turnaj O Majstra Nitry Základných a stredných škôl
1. 4. 2021

Veľkonočný benefičný turnaj dvojíc
5. šípkarský turnaj O Majstra Nitry Základných a stredných škôl
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Nitrianska šípkarská liga
hracie miesto

Palace bowling,
OC MAX,
Chrenovská 1661/30,
949 01 Nitra-Chrenová

Nitrianska šípkarská liga
hracie miesto

Palace bowling,
OC MAX,
Chrenovská 1661/30,
949 01 Nitra-Chrenová

Nitrianska šípkarská liga
hracie miesto

Palace bowling,
OC MAX,
Chrenovská 1661/30,
949 01 Nitra-Chrenová

pondelok

17:20 h.

koniec registrácie
na turnaj

pondelok

17:20 h.

koniec registrácie
na turnaj

pondelok

17:20 h.

začiatok turnaja

pondelok

18:00 h.

začiatok turnaja

pondelok

18:00 h.

začiatok turnaja

pondelok

18:00 h.

7. 9. 2020

1. kolo

7. 12. 2020

1. kolo

22. 3. 2021

2. kolo

14. 9. 2020

2. kolo

14. 12. 2020

2. kolo

29. 3. 2021

3. kolo

21. 9. 2020

3. kolo

21. 12. 2020

3. kolo

12. 4. 2021

4. kolo

28. 9. 2020

4. kolo

11. 1. 2021

4. kolo

19. 4. 2021

5. kolo

5. 10. 2020

5. kolo

18. 1. 2021

5. kolo

26. 4. 2021

6. kolo

12. 10. 2020

6. kolo

25. 1. 2021

6. kolo

3. 5. 2021

7. kolo

19. 10. 2020

7. kolo

1. 2. 2021

7. kolo

10. 5. 2021

8. kolo

26. 10. 2020

8. kolo

8. 2. 2021

8. kolo

17. 5. 2021

9. kolo

2. 11. 2020

9. kolo

15. 2. 2021

9. kolo

24. 5. 2021

10. kolo

9. 11. 2020

10. kolo

22. 2. 2021

10. kolo

31. 5. 2021

11. kolo

16. 11. 2020

11. kolo

1. 3. 2021

11. kolo

7. 6. 2021

12. kolo

23. 11. 2020

12. kolo

8. 3. 2021

12. kolo

14. 6. 2021

Nitrianska juniorská šípkarská liga
hracie miesto

Palace bowling,
OC MAX,
Chrenovská 1661/30,
949 01 Nitra-Chrenová

Nitrianska juniorská šípkarská liga
hracie miesto

Palace bowling,
OC MAX,
Chrenovská 1661/30,
949 01 Nitra-Chrenová

26. sezóna 2021

1. kolo

25. sezóna 2021

24. sezóna 2020

koniec registrácie
na turnaj

Nitrianska juniorská šípkarská liga
hracie miesto

Palace bowling,
OC MAX,
Chrenovská 1661/30,
949 01 Nitra-Chrenová

štvrtok

16:45 h.

koniec registrácie
na turnaj

štvrtok

16:45 h.

koniec registrácie
na turnaj

štvrtok

16:45 h.

začiatok turnaja

štvrtok

17:00 h.

začiatok turnaja

štvrtok

17:00 h.

začiatok turnaja

štvrtok

17:00 h.

10.9.2020

1. kolo

10.12.2020

1. kolo

8.4.2021

2. kolo

17.9.2020

2. kolo

17.12.2020

2. kolo

15.4.2021

3. kolo

24.9.2020

3. kolo

14.1.2021

3. kolo

22.4.2021

4. kolo

1.10.2020

4. kolo

21.1.2021

4. kolo

29.4.2021

5. kolo

8.10.2020

5. kolo

28.1.2021

5. kolo

6.5.2021

6. kolo

15.10.2020

6. kolo

4.2.2021

6. kolo

13.5.2021

7. kolo

22.10.2020

7. kolo

11.2.2021

7. kolo

20.5.2021

8. kolo

29.10.2020

8. kolo

18.2.2021

8. kolo

27.5.2021

9. kolo

5.11.2020

9. kolo

25.2.2021

9. kolo

3.6.2021

10. kolo

12.11.2020

10. kolo

4.3.2021

10. kolo

10.6.2021

11. kolo

19.11.2020

11. kolo

11.3.2021

11. kolo

17.6.2021

12. kolo

26.11.2020

12. kolo

18.3.2021

12. kolo

24.6.2021

8. sezóna 2021

1. kolo

7. sezóna 2021

6. sezóna 2020

koniec registrácie
na turnaj
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Šípkarská Extraliga Oblastných líg divízia Nitra
hracie miesto

Palace bowling, OC MAX, Chrenovská 1661/30, 949 01 Nitra-Chrenová

koniec registrácie
na turnaj

deň vopred formou sms

6. sezóna 2020/2021

začiatok zápasov

18:30h

štvrtok

1. kolo

17. 9. 2020

2. kolo

1. 10. 2020

3. kolo

15. 10. 2020

4. kolo

29. 10. 2020

5. kolo

12. 11. 2020

6. kolo

26. 11. 2020

7. kolo

10. 12. 2020

8. kolo

21. 1. 2021

9. kolo

4. 2. 2021

10. kolo

18. 2. 2021

11. kolo

4. 3. 2021

12. kolo

18. 3. 2021

13. kolo

15. 4. 2021

14. kolo

29. 4. 2021

15. kolo

13. 5. 2021

16. kolo

27. 5. 2021

5

KP-Mont Nitrianska liga družstiev
hracie miesto

Palace bowling, OC MAX, Chrenovská 1661/30, 949 01 Nitra-Chrenová

koniec registrácie
do ročníka

do 20.9.2020

1. sezóna 2020/2021

začiatok zápasov

štvrtok

18:30 - 20:30h

1. kolo

24. 9. 2020

Čípoš Laci tím proti Gladiator five, Demišport Trnava proti KP-mont Nitra, ŠK Zlaté Moravce proti DC Partizánske

2. kolo

8. 10. 2020

KP-mont Nitra proti Čípoš Laci tím, Gladiator five proti ŠK Zlaté Moravce, DC Partizánske proti Demišport Trnava

3. kolo

22. 10. 2020

Čípoš Laci tím proti DC Partizánske, Demišport Trnava proti ŠK Zlaté Moravce, KP-mont Nitra proti Gladiator five

4. kolo

5. 11. 2020

ŠK Zlaté Moravce proti Čípoš Laci tím, Gladiator five proti Demišport Trnava, DC Partizánske proti KP-mont Nitra

5. kolo

19. 11. 2020

Čípoš Laci tím proti Demišport Trnava, ŠK Zlaté Moravce proti KP-mont Nitra, DC Partizánske proti Gladiator five

6. kolo

3. 12. 2020

Gladiator five proti Čípoš Laci tím, KP-mont Nitra proti Demišport Trnava, DC Partizánske proti ŠK Zlaté Moravce

7. kolo

17. 12. 2020

Čípoš Laci tím proti KP-mont Nitra, ŠK Zlaté Moravce proti Gladiator five, Demišport Trnava proti DC Partizánske

8. kolo

14. 1. 2021

DC Partizánske proti Čípoš Laci tím, ŠK Zlaté Moravce proti Demišport Trnava, Gladiator five proti KP-mont Nitra

9. kolo

28. 1. 2021

Čípoš Laci tím proti ŠK Zlaté Moravce, Demišport Trnava proti Gladiator five, KP-mont Nitra proti DC Partizánske

10. kolo

11. 2. 2021

Demišport Trnava proti Čípoš Laci tím, KP-mont Nitra proti ŠK Zlaté Moravce, Gladiator five proti DC Partizánske

záverečný
turnaj

25. 2. 2021

semifinále-finále

článok IV.

Registrácia súťažiacich
4.1. Registráciou je myslená prezentácia prítomnosti súťažiaceho na danej súťaži v príslušnom čase a dátume. Pod registráciou sa nemyslí členstvo v klube, vlastníctvo licencie, atď.
4.2 Registrácia na príslušný typ súťaže môže byť osobná alebo telefonická v čase uvedenom v bode 3.
4.2.1 Pri telefonickej registrácií nemusí byť súťažiaci prítomný do uzávierky registrácie, ale musí nastúpiť na svoj
zápas ako hráč alebo ako zapisovateľ. Súťažiaci registrovaný telefonicky má povinnosť sa bezokladne po jeho
príchode osobne prezentovať pri registračnom stole usporiadateľovi a vyplatiť príslušné štartovné, pokiaľ ho
nemá zakúpené vopred formou licencie. Po ukončení registrácie už nie je možné vstúpiť do turnaja.
4.2.2 Pri osobnej registrácii sa súťažiaci prezentuje pri registračnom stole usporiadateľovi a vyplatí príslušné
štartovné, pokiaľ ho nemá zakúpené vopred formou licencie. Po ukončení registrácie už nie je možné vstúpiť
do turnaja.

4.3 Ak sa súťažiaci registruje telefonicky a nakoniec nepríde včas alebo vôbec, bude z turnaja diskvalifikovaný a nemá nárok na príslušné body vyplývajúce z jeho umiestnenia. Storno poplatok sa pri tomto
prípade neudáva.
4.4 Telefonická registrácia na telefónnom čísle na webovom sídle Organizátora v sekcii Kontakty.

článok V.

Nitrianska šípkarská liga
5.1 Hrací formát 501DO. Začínate s bodmi v hodnote 501, koľko bodov nahádžete, toľko sa Vám odpočíta a nulu musíte dosiahnuť tak, že posledné číslo hodíte ako jeho dvojitú hodnotu (napríklad: zostane
Vám na konci 40, nestačí hodiť 20 a 20, ale vonkajšie políčko na terči Double 20)
5.2 Základná časť turnaja - skupiny.

počet
zúčastnených
hráčov

1

4-6

2

3

4

5

počet
skupín

model

5.2.1 V skupinách hráči nie sú nasadení.
5.2.2 Zápasy sa hrajú podľa počtu účastníkov nasledovným modelom:
hrací model počtu legov

počet hráčov postupujúcich zo skupín

počet
hráčov v
pavúku

1

best of 3 legs

prví štyria

4

7-8

2

3-členná skupina: best of 7 legs
4-členná skupina: best of 5 legs

prví dvaja

4

9-12

2

4-členná skupina: best of 5 legs
5-členná skupina: best of 3 legs
6-členná skupina: best of 3 legs

prví štyria

8

4

3-členná skupina: best of 7 legs
4-členná skupina: best of 5 legs
5-členná skupina: best of 3 legs
6-členná skupina: best of 3 legs

prví dvaja

8

8

3-členná skupina: best of 7 legs
4-členná skupina: best of 5 legs
5-členná skupina: best of 3 legs
6-členná skupina: best of 3 legs

prví dvaja

16

13-24

25-48

5.3 Maximálny počet hráčov je 48. O registrácií rozhoduje čas prihlásenia sa do turnaja.
5.4 Vyraďovacia časť turnaja - pavúk. Osemfinále + štvrťfinále - Best of 5 legs (3 víťazné legy), semifinále
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+ finále - Best of 7 legs (4 víťazné legy).
5.5 Bodovanie je akceptované aj Národným športovým šípkarským zväzom a prenášané do Celoslovenskej
národnej bodovacej tabuľky:
Počet hráčov:
1-8

9-16

17-32

33-64

1. miesto

120 bodov

150 bodov

180 bodov

210 bodov

2. miesto

80 bodov

110 bodov

140 bodov

170 bodov

3. – 4. miesto

40 bodov

70 bodov

100 bodov

130 bodov

5. – 8. miesto

20 bodov / prvé nepostupové miesto
10 bodov / druhé
nepostupové miesto

40 bodov

70 bodov

100 bodov

20 bodov / prvé nepostupové miesto
10 bodov / druhé
nepostupové miesto

40 bodov

70 bodov

20 bodov / prvé nepostupové miesto
10 bodov / druhé
nepostupové miesto

40 bodov / prvé nepostupové miesto
20 bodov / druhé
nepostupové miesto

Poradie:

9. – 16. miesto

17. – 32. miesto

33. – 64. miesto

10 bodov / ostatné
nepostupové miesto

5.6 Odmeny
5.6.1 Titul Majster ligy získa 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 trofejami.
5.6.2 Prvé tri miesta získavajú Darčekovú poukážku na nákup v projektoch organizátora v hodnote 30,00€.
5.6.3 Ocenený/á bude každý/á hráč/ka s plnou účasťou 12kôl.
5.6.4 Bonusová tabuľka - ocenení budú víťazi jednotlivých kategórií s najväčším počtom jednotlivých bonusových bodov. Bonusové kategórie: Najviac bíng (3xT20 alebo 3xT19), Najviac zavretí 100+, Najvyššie zavretie
100+, Najviac zavretí do 18. šípky (vrátane), Najviac zavretí do 15. šípky (vrátane), Najviac zavretí do 12.
šípky (vrátane), Zatvorenie legu do 9. šípky (vrátane), Najvyšší priemer hráča vo finálovom kole, Najvyššia
sledovanosť zápasu na youtubovom kanáli Šípky Nitra.
5.6.5 Najlepší senior - najvyššie umiestnenie seniora (nad 62 rokov) s minimálnou účasťou 6 kôl.
5.6.6 Najlepšia žena - najvyššie umiestnenie ženy s minimálnou účasťou 6 kôl.
5.6.7 Cena fair play - špeciálne čestné ocenenie pre hráča, ktorý prispel do našej ligy obvzlášť významným spôsobom pri rozširovaní športových a kultúrnych hodnôt.
5.6.8 Víťaz ligy získava Extraligovú licenciu. Ak už je vlastníkom licencie, získava Darčekovú poukážku na nákup v projektoch organizátora v hodnote 125,00€.
5.6.9 Všetky odmeny sa budú odovzdávať v poslednom 12. kole sezóny (cca. 22:00 hod.).

5.7 Podporné programy
5.7.1 Adoptuj si svojho juniora - možnosť podpory zakúpenia Juniorskej licencie a podporiť tak rast juniorskej
šípkarskej generácie. Licencia bude odovzdaná tým juniorom, ktorí o takúto podporu požiadajú.
5.7.2 Šípkarské štipendium - hráči, ktorí majú chuť hrať súťažne šípky, ale je im prekážkou finančná situácia,
prosíme podať prihlášku na vedenie Organizátora, ktoré bude posudzovať vašu žiadosť. O štipendium môže
požiadať každý, medzi kritériami na posudzovanie sú šípkarské výsledky, perspektíva hráča, talent, vzdialenosť
(preplácanie nákladov na dopravu). Budeme sa tešiť na Vašu osobnosť. Hráme pre radosť.
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5.8 Štartovné
5.8.1 Ligová karta - 30€ (na celú sezónu 12. kôl - cca. 3 mesiace).
5.8.2 Minikarta - 12€ (skrátená licencia platná maximálne 3 akékoľvek ligové kolá v sezóne).
5.8.3 Jednorazový vstup 5€.
5.8.4 Hráči, ktorí prídu na akýkoľvek turnaj po prvý krát (od roku 2009) majú vstupné v danom kole zdarma

5.9 Postup a zostup
5.9.1 Víťaz súťaže postupuje do Šípkarskej Extraligy divízia Nitra.
5.9.2 Podrobné pravidlá Extraligového systému v bode VII.

5.10 Hracie miesto podľa bodu 1.4.3

článok VI.

Nitrianska šípkarská juniorská liga
6.1 Hrací formát 301MO. Začínate s bodmi v hodnote 301, koľko bodov nahádžete, toľko sa Vám odpočíta a nulu musíte dosiahnuť tak, že posledné číslo hodíte ako jeho dvojitú alebo trojitú hodnotu
(napríklad: zostane Vám na konci 40, nestačí hodiť 20 a 20, ale vonkajšie políčko na terči Double 20,
prípadne Vám zostane 60, nestačí hodiť 20+20+20, ale môžte použiť políčko Triple 20). Výnimku tvorí
finálový zápas s hracím formátom 501MO.
6.2 Základná časť turnaja - skupiny.

počet
zúčastnených
hráčov

1

4-6

2

3

4

5

počet
skupín

model

6.2.1 V skupinách hráči nie sú nasadení.
6.2.2 Zápasy sa hrajú podľa počtu účastníkov nasledovným modelom:
hrací model počtu legov

počet hráčov postupujúcich zo skupín

počet
hráčov v
pavúku

1

best of 3 legs

prví štyria

4

7-8

2

3-členná skupina: best of 5 legs
4-členná skupina: best of 3 legs

prví dvaja

4

9-12

2

4-členná skupina: best of 3 legs
5-členná skupina: best of 3 legs
6-členná skupina: best of 3 legs

prví štyria

8

4

3-členná skupina: best of 5 legs
4-členná skupina: best of 3 legs
5-členná skupina: best of 3 legs
6-členná skupina: best of 3 legs

prví dvaja

8

8

3-členná skupina: best of 5 legs
4-členná skupina: best of 3 legs
5-členná skupina: best of 3 legs
6-členná skupina: best of 3 legs

prví dvaja

16

13-24

25-64

6.3 Maximálny počet hráčov je 48. O registrácií rozhoduje čas prihlásenia sa do turnaja.
6.4 Vyraďovacia časť turnaja - pavúk. Osemfinále + štvrťfinále Best of 3 legs (2 víťazné legy), semifinále +
finále - Best of 5 legs (3 víťazné legy).
6.5 Bodovanie je akceptované aj Národným športovým šípkarským zväzom a prenášané do Celoslovenskej
národnej bodovacej tabuľky juniorov:
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Počet hráčov:
1-8

9-16

17-32

33-64

1. miesto

120 bodov

150 bodov

180 bodov

210 bodov

2. miesto

80 bodov

110 bodov

140 bodov

170 bodov

3. – 4. miesto

40 bodov

70 bodov

100 bodov

130 bodov

5. – 8. miesto

20 bodov / prvé nepostupové miesto
10 bodov / druhé
nepostupové miesto

40 bodov

70 bodov

100 bodov

20 bodov / prvé nepostupové miesto
10 bodov / druhé
nepostupové miesto

40 bodov

70 bodov

20 bodov / prvé nepostupové miesto
10 bodov / druhé
nepostupové miesto

40 bodov / prvé nepostupové miesto
20 bodov / druhé
nepostupové miesto

Poradie:

9. – 16. miesto

17. – 32. miesto

33. – 64. miesto

10 bodov / ostatné
nepostupové miesto

6.6 Odmeny
6.6.1 Titul Majster ligy získa 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 trofejami.
6.6.2 Prvé tri miesta získavajú Darčekovú poukážku na nákup v projektoch organizátora v hodnote 20,00€.
6.6.3 Ocenený/á bude každý/á hráč/ka s plnou účasťou 12kôl.
6.6.4 Bonusová tabuľka - ocenení budú víťazi jednotlivých kategórií s najväčším počtom jednotlivých bonusových bodov. Bonusové kategórie: Najviac bíng (3xT20 alebo 3xT19), Najviac zavretí 100+, Najvyššie zavretie
100+, Najviac zavretí do 18. šípky (vrátane), Najviac zavretí do 15. šípky (vrátane), Najviac zavretí do 12.
šípky (vrátane), Zatvorenie legu do 9. šípky (vrátane), Najvyšší priemer hráča vo finálovom kole, Najvyššia
sledovanosť zápasu na youtubovom kanáli Šípky Nitra.
6.6.5 Všetky odmeny sa budú odovzdávať v poslednom 12. kole sezóny (cca. 22:00 hod.).

6.7 Podporné programy
6.7.1 Adoptuj si svojho juniora - možnosť podpory zakúpenia Juniorskej licencie a podporiť tak rast juniorskej
šípkarskej generácie. Licencia bude odovzdaná tým juniorom, ktorí o takúto podporu požiadajú.
6.7.2 Šípkarské štipendium - hráči, ktorí majú chuť hrať súťažne šípky, ale je im prekážkou finančná situácia,
prosíme podať prihlášku na vedenie Organizátora, ktoré bude posudzovať vašu žiadosť. O štipendium môže
požiadať každý, medzi kritériami na posudzovanie sú šípkarské výsledky, perspektíva hráča, talent, vzdialenosť
(preplácanie nákladov na dopravu). Budeme sa tešiť na Vašu osobnosť. Hráme pre radosť.

6.8 Štartovné
6.8.1 Prvá účasť - zdarma
6.8.2 Juniorská ligová karta - 20€ (na celú sezónu 12. kôl - cca. 3 mesiace).

6.9 Hracie miesto podľa bodu 1.4.3
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článok VII.

Šípkarská Extraliga divízia Nitra
7.1 Hrací formát 501DO. Začínate s bodmi v hodnote 501, koľko bodov nahádžete, toľko sa Vám odpočíta a nulu musíte dosiahnuť tak, že posledné číslo hodíte ako jeho dvojitú hodnotu (napríklad: zostane
Vám na konci 40, nestačí hodiť 20 a 20, ale vonkajšie políčko na terči Double 20)
7.2 Základná časť turnaja - skupiny.

počet
zúčastnených
hráčov

1

4-6

počet
skupín

model

7.2.1 V skupinách hráči budú nasadení. Počet nasadených hráčov sa rovná počtu skupín pri jednotlivých modeloch. Ostatné miesta sa dožrebujú do skupín v náhodnom poradí.
7.2.2 Zápasy sa hrajú podľa počtu účastníkov nasledovným modelom:
hrací model počtu legov

počet hráčov postupujúcich zo skupín

počet
hráčov v
pavúku

1

best of 7 legs

prví štyria

4

prví dvaja

4

2

7-8

2

3-členná skupina: best of 11 legs
4-členná skupina: best of 7 legs

3

9-12

2

4-členná skupina: best of 7 legs
5-členná skupina: best of 5 legs
6-členná skupina: best of 5 legs

prví štyria

8

4

3-členná skupina: best of 11 legs
4-členná skupina: best of 7 legs
5-členná skupina: best of 7 legs
6-členná skupina: best of 7 legs

prví dvaja

8

4

13-24

7.3 Vyraďovacia časť turnaja - pavúk (štvrťfinále, semifinále, finále) sa hrá zápasový model Best of 7 legs (4
víťazné legy).
7.4 Bodovanie je akceptované aj Národným športovým šípkarským zväzom a prenášané do Celoslovenskej
národnej bodovacej tabuľky:
Počet hráčov:
1-8

9-16

17-32

1. miesto

120 bodov

150 bodov

180 bodov

2. miesto

80 bodov

110 bodov

140 bodov

3. – 4. miesto

40 bodov

70 bodov

100 bodov

5. – 8. miesto

20 bodov / prvé nepostupové miesto
10 bodov / druhé nepostupové miesto

40 bodov

70 bodov

20 bodov / prvé nepostupové miesto
10 bodov / druhé nepostupové
miesto

40 bodov

Poradie:

9. – 16. miesto

17. – 32. miesto

20 bodov / prvé nepostupové miesto
10 bodov / druhé nepostupové miesto

7.5 Odmeny
7.5.1 Titul Víťaz Extraligy získa hráč, ktorý zvíťazí v tabuľke na konci sezóny.
7.5.1.1 Rozdelenie finančných výhier: V každom extraligovom kole získa hráč za 1. miesto 40€, 2. miesto 20€,
3. miesta 10€. Na konci súťaže získa každý hráč svoje nahraté výhry.
7.5.1.2 Víťaz Extraligy získa putovný pohár, ktorý môže užívať v zmysle dobrých mravov po dobu šiestich
súťažných kôl novej sezóny. Najneskôr v siedmom kole je povinný vrátiť putovný pohár na miesto dejiska
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podujatia pre účely spojené s prípravou ukončenia aktuálnej sezóny.
7.5.2 Hodnotnými trofejami budú ocenené prvé tri miesta.
7.5.3 Bonusová tabuľka - ocenení budú víťazi jednotlivých kategórií s najväčším počtom jednotlivých bonusových bodov. Bonusové kategórie: Najviac bíng (3xT20 alebo 3xT19), Najviac zavretí 100+, Najvyššie zavretie
100+, Najviac zavretí do 18. šípky (vrátane), Najviac zavretí do 15. šípky (vrátane), Najviac zavretí do 12.
šípky (vrátane), Zatvorenie legu do 9. šípky (vrátane), Najvyšší priemer hráča vo finálovom kole, Najvyššia
sledovanosť zápasu na youtubovom kanáli Šípky Nitra.

7.6 Podporné programy
7.6.1 Šípkarské štipendium - hráči, ktorí majú chuť hrať súťažne šípky, ale je im prekážkou finančná situácia,
prosíme podať prihlášku na vedenie Organizátora, ktoré bude posudzovať vašu žiadosť. O štipendium môže
požiadať každý, medzi kritériami na posudzovanie sú šípkarské výsledky, perspektíva hráča, talent, vzdialenosť
(preplácanie nákladov na dopravu).

7.7 Štartovné pre hráča
7.7.1 Extraligová karta - 50€ (na celú sezónu 16 kôl).

7.8 Podmienky účasti
7.8.1 Extraliga je uzavretá liga, v ktorej je nutná licencia. Licenciu je možné získať:
7.8.1.1 Udržaním sa v prvej osmičke predošlej sezóny.
7.8.1.2 Z Oblastných líg, ktoré majú záujem o súťaženie najlepších hráčov z ich Oblastnej ligy medzi ďalšími
víťazmi Oblastných líg. Každá Oblastná liga má možnosť zabezpečiť pre svojich hráčov toľko pozícií, o koľko
majú záujem. Ideálne je nominovanie víťazov jednotlivých častí sezón vo vlastnej Oblastnej lige. Ak Oblastná
liga hrá počas jedného súťažného ročníka dve sezóny, môže využiť pozície pre oboch víťazov a zakúpiť licenciu
pre oboch víťazov do ďalšieho súťažného Extraligového ročníka. Pri trojsezónnom súťažnom ročníku môže
využiť všetky tri pozície, pri celoročnej súťaži môže využiť jednu pozíciu.
7.8.1.3 Zo svojho klubu, ktorý zakúpi licenciu svojmu reprezentantovi.
7.8.1.4 Komerčný spôsob formou zakúpenia vlastnej licencie pre seba.
7.8.2 Nominácia hráča je odporúčaná vždy po ukončení danej časti sezóny a vyplatenie príslušnej licencie kvôli
priebežnej tvorbe súpisky nasledujúcej súťažnej sezóny a tvorby finančného rozpočtu.
7.8.3 Cena licencie je vo výške 125€ na celú sezónu, viď termínovník v článku 3.
7.8.4 Súťažiaci, ktorí vlastnia licenciu a kartu, t.j. splnili všetky podmienky do súťaže, sú povinní sa zúčastniť
každého súťažného kola. Ak z rôznych dôvodov nie je možné sa hráčovi zúčastniť, oznámi túto informáciu
formou SMS najneskôr jeden deň vopred na telefónnom čísle usporiadateľa. Žiadne sankcie za nenastúpenie
v súťažnom kole nie sú, vzhľadom však na rozlosovanie hráčov do aktuálneho súťažného kola vrátane marketingu prebieha v raňajších hodinách hracieho dňa (doobeda sa zverejňuje rozlosovanie), je táto informácia o
neúčasti potrebná.

7.9 Postup a zostup zo súťaže
7.9.1 V súťaži pokračujú do ďalších sezón súťažiaci umiestnení na pozíciách umiestnených na konci sezóny vzostupne od prvého do ôsmeho miesta. Ostatné miesta sa určia podľa nominácií bodu 7.8.1.
7.9.2 Súťažiaci môže hrať akúkoľvek Oblastnú ligu a takisto súťažiť aj v Extralige, tieto súťaže nemajú podmienený charakter. Extraliga nie je vyššou súťažou nad Oblastnou ligou, ale nezávislá súťaž víťazov jednotlivých líg.

7.10 Hracie miesto podľa bodu 1.4.3
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článok VIII.

KP-Mont Nitrianska liga družstiev
8.1 Cieľ súťaže:
8.1.1 Priblížiť priebeh zápasov družstiev do regiónu a ponúknuť aj začiatočníckym, či menším družstvám zbierať
skúsenosti z tohto typu turnajov a užívať si šípkarský šport ako kolektívny šport.
8.1.2 Možnosť získať dotácie z obcí a miest za reprezentáciu ich obce či mesta, ktorá ponúka väčšie možnosti pri
reprezentácii družstva ako len jednotlivca.

8.2 Priebeh sezóny:
8.2.1 Jednotlivé kolá (viď termínovník v článku III.) sú nastavené na dvojtýždňový interval vynímajúc veľké
sviatky.
8.2.2 Počet kvalifikačných kôl: 10
8.2.3 Každé kolo sa odohrá jeden súťažný zápas podľa predsezónneho rozlosovania „futbalovým spôsbom“, t.j.
dva zápasy doma/vonku, pričom domáci bude začínať všetky minizápasy (vysvetlenie nižšie). Časový odhad
jedného zápasu sú cca. 2 hodiny. Začiatok zápasov bude vždy o 18:30h. Prípadné meškanie družstva je potrebné nahlásiť organizátorovi, nie súperovi.
8.2.4 Sezóna sa ukončí záverečným turnajom, do ktorého postúpia prvé štyri družstvá. Odohrá sa Play-off štandardným systémom 1-4/2-3. Po semifinálových zápasoch sa odohrá zápas o tretie miesto a finále.

8.4 Odmeny
8.3.1 Titul Víťaz Nitrianskej ligy družstiev získa tím, ktorý zvíťazí v Záverečnom turnaji.
8.3.1.1 Rozdelenie finančných výhier Záverečného turnaja: 1. miesto: 600€, 2. miesto: 400€, 3. miesto: 200€
8.3.1.2 Víťaz Nitrianskej ligy družstiev družstiev získa putovný pohár, ktorý môže užívať v zmysle dobrých
mravov po dobu šiestich súťažných kôl novej sezóny. Najneskôr v piatom kole je povinný vrátiť putovný
pohár na miesto dejiska podujatia pre účely spojené s prípravou ukončenia aktuálnej sezóny.
8.3.2 Športovými trofejami budú ocenení hráči v družstvách prvých troch miest a každý hráč hodnotným Pamätným diplomom.

8.4 Štartovné pre družstvo
8.5.1 Licencia v hodnote 100€.
8.5.2 Štartovné je potrebné vyplatiť najneskôr pred začiatkom kvalifikácie.

8.5 Podmienky účasti
8.5.1 Registrácia družstva do 20.9.2020

8.6 Hrací formát známy z pravidiel súťaže pre družstvá národného zväzu.
8.6.1 Družstvo tvoria minimálne 4 hráči, počet hráčov v tíme nie je obmedzený. Jeden z hráčov pôsobí ako
kapitán.
8.6.2 Na zápasovú súpisku sa vyberú 4 hráči a dvaja náhradníci podľa možností družstva.
8.6.3 Súťaž družstiev sa hrá systémom skupín každý s každým.
8.6.4 Jednotlivé stretnutia sa hrajú systémom zápasov jednotlivcov 501 DO na 2 víťazné legy každý s každým
(16 mini zápasov) a 2 mini zápasy dvojíc 501 DO na 2 víťazné legy. Dvojice vypíšu kapitáni pred zápasom
dvojíc. V kvalifikácii sa hrá plných 18 zápasov. V prípade remízy (9:9) sa odohrá rozhodujúci zápas. V play
off stretnutie končí ziskom 10. bodu. Na rozhodujúci zápas nasadia kapitáni ľubovoľného hráča. Rozhodujúci
zápas sa hrá 5O1 DO na 2 legy. Domáci hráč začína. Na záverečný turnaj sa predĺženie bude hrať na 3
víťazné legy a začína sa hodom na stred. Keďže sa hrá dvojkolovým systémom v skupine (každý tím hrá s každým tímom 2x, jedenkrát je písaný ako domáci a jedenkrát ako hosť). Tím, ktorý bude na zápise písaný ako
domáci, začína prvý leg prípadne tretí leg vo všetkých zápasoch. Na záverečný turnaj sa o tom kto je písaný
ako domáci a kto ako hosť určí hodom mince.
8.6.5 Na zápise stretnutia je určené kto začína (striedajú sa domáci a hostia). Striedanie v zápase je povolené.
Vystriedaný hráč sa môže vrátiť do zápasu, ale len na pozíciu na ktorej bol. Nemôže striedať iného hráča. Napr.
ak bude vystriedaný hráč číslo 2, tak sa hráč môže vrátiť len na pozíciu č.2. Striedanie jedného hráča je povo-
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lené viacnásobné, to znamená že prvý zápas odohrá napr. hráč 2, druhý zápas odohrá náhradník za 2, dvojice
zase 2, ďalší zápas zase náhradník za 2,... Túto skutočnosť je potrebné zapísať do zápisu ku náhradníkovi do
zátvoriek. Striedanie sa uskutočňuje vždy po 1/5 to znamená po zápasoch 1-4, 5-8, 9-10, 11-14.
8.6.6 Bodovanie zápasov v skupinách: Výhra 3 b. Výhra po predĺžení 2 b. Prehra po predĺžení 1 b. Prehra 0 b. Pre
postup zo skupiny bude rozhodovať: 1.Počet bodov 2.Počet vyhratých zápasov 3.V prípade rovnosti bodov
a vyhratých zápasov u dvoch tímov o poradí rozhoduje výsledok vzájomných zápasov (body). V prípade rovnosti sa berie do úvahy skóre z mini zápasov, v prípade rovnosti skóre z legov. V prípade rovnosti
všetkých kritérií rozhodne celkové skóre zápasov prípadne legov. 4.V prípade rovnosti bodov za vyhraté
zápasy u troch a viacerých tímov o poradí rozhoduje mini tabuľka vzájomných zápasov. V nej rozhodujú
tieto kritéria: a.Vyšší počet vyhraných zápasov b.Vyšší počet vyhraných legov c.Nižší počet prehraných legov
Zápas sa hrá na dvoch terčoch, na jednom terči počítajú hráči domáceho tímu, na druhom terči počítajú hráči
hosťovského tímu.
8.6.7 Doplnenie hráča na súpisku je možné kedykoľvek v kvalifikácii. Pokiaľ sa družstvo kvalifikuje na záverečný
turnaj, môže na ňom nastúpiť len hráč, ktorý má odohratých 20 % zápasov.
8.6.8 V jednom stretnutí môže každý hráč odohrať maximálne 5 zápasov (4 mini zápasy jednotlivcov a jeden
zápas vo dvojiciach). Prípadné predĺženie sa do štatistiky nepočíta.
8.6.9 Prestup hráča nie je možný, pokiaľ hráč v niektorom tíme hodí aspoň jednu súťažnú šípku, už nemôže
prestúpiť do iného tímu.
8.6.10 Horný dresscode je povinný, úplný je odporúčaný. Hráči jedného tímu by mali mať buď rovnaké dresy
alebo dresy s označením tímu, prípadná výnimka sa odsúhlasí pred zápasom. V záverečnom turnaji je drescode
povinný.

8.9 Hracie miesto podľa bodu 1.4.3

článok IX.

Ostatné turnaje
9.1 Hrací model, formát a pravidlá budú zverejené na webovom sídle organizátora a sociálnych sieťach
dostatočne včas pred zahájením marketingových procesov súvisiacich s realizáciou rôznych druhov turnajov naplánovaných na aktuálny súťažný ročník.

článok X.

Iné ustanovenia
10.1 Disciplinárna komisia je výbor zložený z troch členov, dvaja členovia a predseda komisie. Podnety na prešetrenie bude odovzdávať komisii administrátor podujatia, ktorý spíše krátku zápisnicu a
odovzdá ju komisii na vyšetrovanie. Predseda komisie udeľuje Žltú kartu danému hráčovi na základe
dohody komisárov.
10.2 Žltá a Červená karta: Spôsob udelenia sankcie za porušenie pravidiel po prvom upozornení. Za každú žltú kartu platí hráč pokutu 5€. Za dve udelené žlté karty dostáva hráč červenú kartu a zákaz účasti
v troch po sebe konajúcich sa turnajov, ktorých sa príslušný hráč môže zúčastniť.
10.3 Zápas rozhoduje (zapisuje) hráč - marker (pisár), 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 usporiadateľ. Zo skupín má povinnosť
zostať písať hráč, ktorý sa umiestnil na prvom a druhom nepostupovom mieste, vo vyraďovacej fáze
je povinný zostať a písať porazený hráč zápasu, ktorý zostane pri písacej tabuľke na terči, na ktorom
prehral a bude čakať na písanie ďalšieho zápasu. Turnaj nekončí vašim vypadnutím, turnaj končí až po
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odpísaní zápasu, pokiaľ ste na prvej a druhej nepostupovej pozícií. Nesplnenie tejto podmienky znamená pridelenie Žltej karty.
10.4 Pred začiatkom zápasu: Obaja hráči a pisár majú povinnosť zdržiavať sa v blízkosti terča 3 minúty
pred začiatkom uvedeným na časovom rozpise daného zápasu na skupinovom hárku príslušnej skupiny.
Ak niekto z hráčov alebo pisár nebude prítomný v tejto lehote, jeden krát za turnajový deň má nárok
na jedno upozornenie. Pri opakovaných porušeniach bude nahlásený Disciplinárnej komisii, ktorej
bude odporučené udeliť Žltú kartu. Ak hráč alebo pisár nenastúpi do 3 minút od začiatku zápasu, bude
pre hráča tento zápas skontumovaný, v prípade pisára bude udelené upozornenie, prípadne Žltá karta.
Kontumáciu zápasu má v kompetencii vedúci skupiny, prípadne administrátor podujatia.
10.5 Trvanie zápasu: Maximálne 45 šípok v jednom legu - ak hráči nedokážu uzavrieť leg do 45. šípky,
t.j. 15. kola, bude nasledovať odhod na stred v poradí, v akom nasledovali hráči v danom legu. Hráč,
ktorý zapichne svoju šípku bližšie k červenému stredu, víťazí v danom legu. Počítajú sa len zapichnuté
šípky. Ak šípka vypadne, hráč opakuje svoj hod. Pri hodení červeného stredu obomi hráčmi, opakujú
svoj hod opäť a to v opačnom poradí ako pri poslednom hode. Rovnaká situácia platí pri hodení zeleného stredu oboma hráčmi. Ak jeden hráč hodí červený stred a druhý hráč zelený, víťazí hráč s hodeným
červeným stredom. V prípade zásahu červeného alebo zeleného stredu sa šípka z terča vyberá.
10.6 Začiatok zápasu začína hodom na stred oboch hráčov. Každý hráč hodí jednu šípku a snaží sa zasiahnuť stred, pričom červený má vyššiu hodnotu. Šípka sa po zapichnutí z terča vyberá. Ak stred jeden z
hráčov netrafil, môžu prebehnúť maximálne 3 série hodov po jednej šípke. Ak po týchto troch sériách
nie je víťaz, každý hráč hodí poslednú štvrtú šípku a táto ostáva zapichnutá v terči, okrem prípadu zásahu červeného alebo zeleného stredu, šípka sa vyberá. Začína hráč, ktorý je bližšie k stredu.
10.7 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 3:1 na zápasy; 1. hráč 6:2 na legy, 2. Hráč 8:4 na legy - v oboch
prípadoch je aktívne skóre +4), bude použité pravidlo 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. Marker počas 9 šípkového zápasu spočítava celkový súčet hodov po každom
kole. Príklad: 1. kolo hodené 40, celkom 40. 2. kolo hodené 40, celkom 80. 3. kolo hodené 60, celkom
140.
10.8 Dobré meno organizátora: Porušenie dobrého mena organizátora bude posudzovať Disciplinárna
komisia individuálne. Môže sa jednať o správanie hráča, ktoré nespĺňa pravidlá fair-play a svojím rozsahom poškodzuje dobré meno organizátora. Medzi prehrešky patrí napríklad fyzické napadnutie hráča,
intenzívne vulgárne vyjadrovanie, atď.
10.9 V rámci fair-play hráči neoslovujú a nerušia iných hráčov, ktorí hrajú zápas. Keďže je liga zoskupením amatérskych hráčov a hrávame šípky ako naše hobby, prosíme všetkých hráčov, aby boli tolerantní
voči svojim súperom a organizácii turnajov.
10.10 Hráčovi je prísne zakázané zahadzovať šípky spôsobom, ktorým by mohol ohroziť zdravie seba
alebo svojich protihráčov. Hráč nesmie odhodiť šípky pod úrovňou lakťa.
10.11 Prešľap: Počas odhodu šípky nesmie hráč prekročiť štartovaciu čiaru skôr, ako dopadne šípka na
terč. Pokiaľ sa tak stane, rozhodca takýto hod nezapočíta do celkového skóre. Ak sa tak stane hneď po
prvej šípke, neplatí ani jedna šípka. Ak sa tak stane pri odhode druhej šípky, do skóre sa započítava len
prvý hod. Ak sa tak stane pri tretej šípke, do skóre sa započítavajú len prvé dva hody. Ustráženie prešľapu má na starosti súper, ktorý v rámci dobrých mravov upozorní svojho súpera o prehrešku. Ak sa hráč
neuvedomí, súper nahlási danú skutočnosť počas zápasu administrátorovi podujatia, ktorý určí osobu
na dohľad nad prešľapmi. Pisár nemá v kompetencii riešiť tento typ porušenia pravidiel.
10.12 Dresscode: Je povinný v tomto zložení: polokošela (košela) s límcom, dlhé nohavice, uzavreté
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topánky. Zákaz nosiť šiltačky a iné pokrývky hlavy, či slúchadlá. Výnimky na dané ligové kolo udelí
administrátor podujatia na základe svojho uváženia, ak ide o hráča, ktorý prišiel prvý krát, prípadne
si neuvedomil túto novinku. Ide nám o rozširovanie povedomia šípkarského športu ako športu, ktorý
má svoj spôsob oblečenia. Krátke nohavice s tielkom a sandálami nie sú prípustné šípkarské oblečenie.
10.13 Ak sa súťažiaci registruje telefonicky a nakoniec nepríde včas alebo vôbec, bude z turnaja diskvalifikovaný a nemá nárok na príslušné body vyplývajúce z jeho umiestnenia. Storno poplatok sa pri tomto
prípade neudáva.
10.14 Ak hráč odíde počas skupinovej fázy, budú jeho zápasy skontumované so skóre 0:3 (prípadne iné
skóre súvisiace s pravidlami v danom hracom kole), platí to aj na už odohraté zápasy. Štartovné do turnaja sa takémuto hráčovi nevracia.
10.15 Ak hráč postúpi zo skupiny, ale nenastúpi na zápas, jeho zápas bude skontumovaný so skóre 0:3
(prípadne iné skóre súvisiace s pravidlami v danom hracom kole). Hráč však musí nájsť markera na
ďalší zápas.
10.16 Počas konania súťaže je zakázané fajčiť v hracích priestoroch, nosiť vlastný alkohol a nealko nápoje,
ktoré by boli v rozpore s ponukou v hracom priestore.

článok XI.

Kontaky
11.1 Webové sídlo Organizátora - www.sipkynitra.sk
11.2 Oficiálna facebooková stránka Organizátora - www.facebook.com/sipkynitra
11.3 Oficiálny Youtube kanál Organizátora - Šípky Nitra
11.4 Predseda OZ Dart club Nitra - Jaroslav Oprala, 0903 952 398, sipkynitra@gmail.com
11.5 Administrátor Nitrianskej šípkarskej juniorskej ligy - Martin Horečný, 0903 248 868
11.6 Administrátor Nitrianskej šípkarskej ligy a registrácie - Martin Horečný, 0903 248 868
11.7 Administrátor Extraligy - Martin Horečný, 0903 248 868
11.8 Administrátor Ligy družstiev - Martin Horečný, 0903 248 868
11.9 Disciplinárna komisia: Pavol Longauer (predseda komisie), Marián Kvasnička a Igor Bilka

článok XII.

Úpravy pravidiel a zmeny počas súťažného ročníka
Pravidlá schválené Členskou schôdzou dňa 31.8.2020.
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