Farnost Bánov pořádá

IV. ročník

Májového koulení
Uskuteční se v pátek a v sobotu 11. - 12. května 2018
Jde o soutěž manželských párů,
které se v 60 hodech snaží srazit co nejvíce kuželek.
Hraje se dvoukolově, v kvalifikačním kole hrají všechny
přihlášené manželské páry z obcí farnosti,
tedy ze Suché Loze, Bystřice a Bánova.
Prvních osm s nejvyšším počtem sražených kuželek postupuje
do vyřazovacího kola - play-off.
Startovné na turnaj činí 75 Kč za manželský pár.
Uzávěrka zápisu do turnaje je ve středu 9. května, do 18 hodin.
Rozlosování turnaje se uskuteční ve SH v Bánově
ve středu 9. května, od 19 hodin.
Kvalifikační kolo se hraje v pátek a v sobotu 11.-12. května,
play-off vítězů pak v sobotu podvečer 12. května.
Na vítěze soutěže čeká zápis na putovní pohár
a pro první tři páry věcné dary.
Další informace o turnaji najdete ve vývěskách a na web stránkách
obcí Suchá Loz, Bystřice a Bánov.
V Bánově do turnaje zapisuje obsluha minibaru Sportovní haly.
Na setkání se Vámi se těší Otec Jiří a pořadatelé

Pravidla a organizace turnaje
A/ Základní pravidla
1/ Turnaj je určen manželským párům.
2/ Turnaj je určen amatérům, nemohou se ho účastnit registrovaní hráči, kteří hrají oficiální
kuželkářské soutěže.
3/ Turnaj se hraje pod záštitou farnosti Bánov, mohou se tedy účastnit soutěžní páry
z Bánova, Bystřice pod Lopeníkem a Suché Lozi.
4/ Turnaje se mohou účastnit jako hráči i pořadatelé za stejných podmínek, jako ostatní hráči.
5/ Turnaj má dvě části, část kvalifikační a část vyřazovací.
V kvalifikační části se hází 2x 30 hodů, hra trvá 30minut. Ve vyřazovací části se hází 2x 15
hodů, hra trvá 15 minut. Před každou hrou je chvilka na rozházení (2-5 minut).
Podrobnosti hry jsou uvedeny v systému hry turnaje.
6/ Styl házení je volný; nesmí však dojít k poranění osob či poškození zařízení. Hraje se ve
sportovní obuvi nebo bez obuvi.
7/ Pokud soutěžní pár nenastoupí včas (10/5 minut tolerance) , je v neúplném složení nebo
některý z jeho členů svou sportovní činností může či způsobí poranění osob či poškození
zařízení, je tento pár ze soutěže diskvalifikován.
8/ Během hry je možné se občerstvit vhodnými nápoji, které si hradí soutěžící. Po skončení
hry se výsledky zapíší kvalifikační tabulky.
9/ Za povolený doping je považováno (a je žádoucí) povzbuzování soutěžících nejen mezi
nimi samotnými, ale povzbuzování i ze strany příbuzných a známých soutěžících.
10/ Hraje se v duchu fair-play.

B/ Systém her turnaje
Turnaj má dvě části, část kvalifikační a část vyřazovací.
Část kvalifikační
Části kvalifikační se účastní všechny přihlášené páry, hrají vždy současně dva páry a snaží se
srazit co nejvíce kuželek. Hází se 2x 30 hodů. Po prvních 30 hodech si soutěžící páry vymění
dráhy a hází dalších 30 hodů. Soutěžící se v házení pravidelně střídají. Hra trvá 30 minut,
5 minut je na rozházení, zbytek je hra. Po odehrání všech párů v části kvalifikační se vytvoří
pořadí párů dle nejvyššího počtu sražených kuželek. Prvních 8 párů postupuje do části
vyřazovací.
Poznámka :
Při rovnosti počtu sražených kuželek po 60 hodech rozhoduje počet sražených kuželek po 30
hodech. Pokud i ten je stejný, následuje rozstřel 2 x 10 hodů. Kdo srazí více kuželek,
postupuje dál.
Část vyřazovací (play-off)
Vyřazovací část se hraje systémem play-off. Hází se pouze 2x 15 hodů. Po prvních 15 hodech
si soutěžící páry vymění dráhy a hází dalších 15 hodů. Soutěžící se v házení pravidelně
střídají. Dále postupuje pár, který po 30 hodech srazí více kuželek. Hra trvá 15 minut,
2 minuty jsou na rozházení, zbytek je hra. Hraje se čtvrtfinále-semifinále-malé finále-velké
finále.
Malé finále hrají poražení ze semifinále a je bojem o třetí místo. Velké finále pak hrají vítězi
semifinále.
Poznámka :
Při rovnosti počtu sražených kuželek po 30 hodech rozhoduje počet sražených kuželek po 15
hodech. Pokud i ten je stejný, následuje rozstřel 2 x 10 hodů. Kdo srazí více kuželek,
postupuje dál či vítězí.

