Harmonogram a propozice turnaje 9 ball 2.4.2022
Časový plán
9:30-10:00 prezentace a zahájení – prosíme o striktní dodržení, první zápasy začnou opravdu
v 10:00 – nedostavení se na zápas do 15 minut znamená ztrátu zápasu.
10:00-13:00 Skupinová fáze
13:00-17:00 Double KO fáze
17:00-19:00 Semifinále
19:00-21:00 Finále a o 3. místo
(časy jsou pouze orientační a turnaj se bude odehrávat bez ohledu na časový harmonogram!
Dohrávat se bude určitě do pozdních večerních hodin.)
Propozice
Startovné 300 Kč. První, druhé a třetí místo získají pohár + prize money dle počtu účastníků – bude
upřesněno při začátku turnaje.
Turnaj je dimenzován na 16 účastníků, 4 skupiny po 4 hráčích – při nižším počtu hráčů bude
rozhodnuto o případné úpravě při začátku turnaje.
Ze skupin bude postupovat 8 hráčů do vyřazovací fáze.
Po odehrání skupin se bude hrát zkrácené double KO 08/04. Poté semifinále, o 3. místo a finále.
Plánovaný rozvrh zápasů:
Skupiny – zápasy na 4 vítězné, střídavý rozstřel.
Zkrácené double KO – A strana pavouka na 7 vítězných, B strana pavouka na 4 vítězné, obě strany
Winner´s break.
Semifinále – hrát se bude na 8 vítězných, Winner´s break.
Finále a o 3. místo – hrát se bude na 8 vítězných, Winner´s break.
(toto je opět předpoklad, může se na začátku turnaje změnit)
Časový rozhodčí a dochvilnost u zápasů:
Vzhledem k časové náročnosti turnaje budou hráči posílání na zápas v rychlém časovém sledu.
Jakmile se hráč z jakéhokoliv důvodu na stůl nedostaví po oznámení jeho zápasu do 5 minut,
následuje napomenutí, do 10 minut ztráta hry, do 15 minut ztráta zápasu.
U náhodných zápasů také bude použit časový rozhodčí, o čemž bude rozhodovat organizátor
turnaje. Na strk v takovém případě budou mít hráči v zápase 30 sekund, po rozstřelu 1 minutu,
možnost
využít také jeden „extension“ za hru o dalších 30 sekund.

Budeme se těšit, BC Ostrava, sekce pool.

