JACKPOT CUP 2009/2010
JACKPOT CUP je seriálový turnaj organizovaný společnostmi Nordcup spol. s r.o., Tep
Darts a DK Roudnice n.L. (dále jen provozovatelé ŠA). Hrací období je od 1. srpna do
31.května následujícího roku. Seriál je zakončen červnovým finálovým turnajem.
Jedná se o turnaj jednotlivců s kumulovaným jackpotem, který je vytvářen následovně:
- základním startovným (20,- Kč) a příspěvkem (5,- Kč) pro organizátora místního
openu (dále jen MO)
- 50% navýšením základního startovného (10,- Kč) od provozovatelů ŠA
- 50% navýšením základního startovného (10,- Kč) od provozovatelů hracích míst
Výše uvedené částky jsou za každého přihlášeného hráče v MO

Turnaje započtené do žebříčku musí být odehrány pouze na šipkových přístrojích
registrovaných ČŠS.
Do celkového žebříčku budou započteny pouze MO a Regionální Mastery, které se
uskuteční v období výše zmíněného hracího období.
Podmínky pro započítání MO do celkového žebříčku Jackopt cupu:
 MO se musí zúčastnit minimálně 5 hráčů. Do 7 hráčů se hraje systémem každý s
každým (platí pouze pro provozovny, kde jsou dva a více šipkové automaty, na ostatních
provozovnách s jedním šipkovým automatem se od 7 hráčů hraje již oboustranný pavouk)
libovolná hra jednotlivců na dva vítězné legy.
 MO s 8 a více hráči se hraje systémem DKO (oboustranný pavouk) libovolná hra
jednotlivců na dva vítězné legy.
 V případě, že je v den konání turnaje přítomno minimálně 5 žen, mohou odehrát
samostatný turnaj žen.
 Na každé provozovně se můžou konat pouze dva turnaje v týdnu. Po dohodě s
provozovatelem je možné navíc započítat do žebříčku max. jednou za měsíc turnaj
pořádaný u příležitosti významných událostí (např. Velikonoční, Jiříkovský, Václavský,
Vánoční apod.). Tyto turnaje musí být vždy nahlášeny min. 3 týdny před termínem
svému provozovateli a to formou pozvánky.
 Hráč, který se chce zúčastnit MO musí do výsledkové listiny uvést požadovaná data
(hráči hrající poprvé vždy uvádí r.č.). Nebudou-li tato data uvedena, organizátor MO
hráče nepřihlásí do turnaje. Upozornit provozovatele Ša na chybu v žebříčku může
hráč max. 7 dnů po ukončení příslušného ročníku. Na pozdější připomínky nebude
brán zřetel.
UPOZORNĚNÍ!!!
Každý hráč, který se přihlásí do MO turnaje je povinen odehrát min.1 utkání! V případě, že tak neučiní musí být
vyškrtnut z výsledkové listiny!!! Pozor – je přísný zákaz dopisování hráčů do výsledkové listiny!!! Za oficiální výsledky
vždy zodpovídá organizátor MO turnaje. Hráč, který tuto skutečnost zjistí je povinen na ni upozornit organizátora MO!
Organizátor MO a hráč, kteří takto zfalšují výsledkovou listinu budou bez náhrady vyloučeni ze soutěže!!! Turnaj nebude
započten (účast a výsledky) a startovné propadá ve prospěch jackpotu.

Jackpot se dělí na:
 MÍSTNÍ JACKPOT - Tvoří ho navýšení od provozovatele hracího místa (10,- Kč).
Bude shromažďován a poté rozdělen mezi hráče na jednotlivých provozovnách při
místním finále (to musí proběhnout v období mezi ukončením hracího termínu Jackpot cupu a
finálovým turnajem daného kola - vždy v hracím dnu dané provozovny). Provozovatelé ŠA
věnují sadu pohárů. Nárok na odměnu z místního jackpotu má hráč s min. 50%
turnajovou účastí v dané provozovně, způsob rozdělení odměn si zvolí organizátor
MO na daném hracím místě (např. losem, dle žebříčku, závěrečným turnajem ...apod.) a
nejpozději do 30-ti dnů od zahájení daného ročníku jej formou plakátu oznámí na
níže uvedená kontaktní místa.
 FINÁLOVÝ JACKPOT - Tvoří jej základní startovné a navýšení od provozovatele ŠA
(celkem 30,- Kč za každého zúčastněného ve všech MO). Bude rozdělen ve finálovém turnaji
mužů a žen, turnaji odpadlíků, šťastném losu a ceně útěchy.
Do celkového žebříčku budou započítány pouze výsledkové listiny zaplacené osobně v kancelářích provozovatelů ŠA.
Výsledkové listiny nesmí být starší než 1 měsíc!!! Bodování viz bodovací tabulka.

Kvalifikace do finálového turnaje :
Každý hráč se musí zúčastnit minimálně 26 MO. Do finálového turnaje postupuje min. 128
mužů z nominačního žebříčku a min. 32 žen z nominačního žebříčku. V případě vyššího
počtu nominovaných postupuje do finále 90% ze všech nominovaných (vždy však min. 128
mužů a 32 žen). Zbylých 10% tvoří náhradníky pro finálový turnaj. Nominační žebříčky jsou
jediné platné k určení nominací na finálový turnaj Bohemia Jackpot Cup.
V případě rovnosti bodů na posledním postupovém místě nominačního žebříčku
rozhoduje:
a) vyšší počet účastí v MO
b) počet lepších umístění na Regionálních Masterech
c) přítomnost na finálovém turnaji
d) los
V případě shodnosti bodů u náhradníků rozhoduje:
a) vyšší počet účastí v MO
b) počet lepších umístění na Regionálních Masterech
c) los
Finálový turnaj 501 DOUBLE OUT:




Startovné se neplatí. Kredity se vhazují.
25% mužů i žen bude nasazeno dle nominačního žebříčku.
Muži a ženy hrají samostatný turnaj.

UPOZORNĚNÍ!!!
V případě vysoké účasti hráčů ve finálovém turnaji mohou pořadatelé upravit hrací schéma (např. 301 DOUBLE OUT
apod.).

Doprovodný smíšený turnaj (tzv. turnaj odpadlíků) 501 SINGLE OUT:



Startovné 0,-Kč. Kredity se vhazují.
Do tzv. „turnaje odpadlíků“ se mohou přihlásit hráči/hráčky (max. 64, z toho 54 mužů a
10 žen), kteří splnili rozhodující kritéria a již ukončili svou účast ve finálovém
turnaji. Přednostní právo účasti v doprovodném turnaji mají hráči/hráčky, kteří
mají v nominačním žebříčku méně bodů.

Při shodnosti
a)
b)
c)

bodů rozhoduje:
vyšší počet účastí v MO
vyšší počet účastí na Regionálních Masterech
los

UPOZORNĚNÍ!!!:
Hráč je povinen uvést do přihlášky postavení z nominačního žebříčku. Nebude-li přihláška správně vyplněna popř. budeli podána ještě v době, kdy je hráč/hráčka stále ve hře, pořadatel takového hráče nepřihlásí do turnaje. V případě
vysoké účasti hráčů ve finálovém turnaji mohou pořadatelé upravit hrací schéma (např. 301 DOUBLE OUT apod.).

Odměny:
Ceny pro muže ve finálovém turnaji budou procentuálně rozděleny takto:
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.-6.místo
7.-8.místo

12% + pohár
10% + pohár
8% + pohár
6%
4%
3%

9.-12.místo
13.-16.místo
17.-24.místo
25.-32.místo
33.-48.místo
49.-64.místo

2,5%
2%
1,5%
1%
0,5%
0,25%

Ceny pro ženy ve finálovém turnaji budou procentuálně rozděleny takto:
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.-6.místo

16% + pohár
14% + pohár
12% + pohár
10%
8%

7.-8.místo
.-12.místo
13.-16.místo

6%
3%
2%

Odměny do „turnaje odpadlíků“ jsou vytvořeny z 5% finálového jackpotu. Odměny v
doprovodném finálovém turnaji budou procentuálně rozděleny takto:
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.-6.místo

13%
11%
10%
8%
6%

7.-8.místo
9.-12.místo
13.-16.místo
17.-24.místo
25.-32.místo

4%
2,5%
2%
1,5%
1%

„Šťastný los“
Po skončení finálového turnaje bude vylosováno z přítomných hráčů 24 mužů a 6 žen.
Mezi 30 vylosovaných se rozdělí: max. 90 000,- Kč!!!
Částka na „šťastné losy“ se získá z jackpotu a určí se dle jeho výše. Při výši jackpotu do
150 000,- se ceny nelosují! Při výši do 200 000,- se rozdělí 30 000,- (každý vylosovaný
získá 1 000,- Kč) , při výši do 250 000,- se rozdělí 60 000,- (každý vylosovaný získá 2 000,- Kč)
a při částce nad 250 000,- se rozdělí 90 000,- (každý vylosovaný získá 3 000,- Kč).
Pozn.: Při losování musí být hráč vždy přítomen!!! V případě, že bude vylosován hráč, který již není na turnaji přítomen,
postupuje odměnu náhradnímu vylosovanému hráči.

„Cena útěchy“
Mezi 10 nejaktivnějších hráčů (muži i ženy dohromady) bude rozdělena „cena útěchy“. Částka
na „cenu útěchy“ je vytvořena z 10% finálového jackpotu (předpoklad 1 500,- Kč / hráče).
Při shodnosti počtu odehraných MO rozhoduje:
a) počet bodů
b) počet účastí na RM
c) losem
Více informací se dozvíte vždy u svého regionálního provozovatele Ša:
NORDCUP spol. s r.o. – sportovní oddělení

TEP DARTS Teplice

Petr Horna (tel. 777 779 008)
Moskevská 5/5
434 01 Most

Alex Petrov (tel. 602 422 527)
Karoliny Světlé 557
417 01 Dubí

sport@nordcup.cz

onalex@seznam.cz

DK ROUDNICE n.L.
Drahoslav Krejza (tel. 603 202 245)
Libušina 901
413 01 Roudnice nad Labem

dkrejza@sipkovysvaz.cz

Bodování místních openů
Počet hráčů
Pořadí:

1.
2.
3.
4.
5.
7.
9.
13.
17.
25.
33.
49.
65. a více

5.- 8.
210
190
170
140
110
80

9.- 64.
250
230
210
180
150
120
90
60
30
15
15
15

65.- 128.
340
320
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
15

