
 

PPRROOGGRRAAMM  ZZAAKKOONNČČEENNÍÍ  

VVÝÝCCHHOODDOOČČEESSKKÉÉ  ŠŠIIPPKKAAŘŘSSKKÉÉ  SSEEZZÓÓNNYY  
DDKK  KKoorruunnaa  HHoořřiiccee  

  

PPáátteekk  2200..66..22001144  
  

9.30 – 9.50  Prezentace družstev, rozlosování do herního plánu 
10.00   Zahájení Mistrovství VOŠS družstev (pouze nominovaná družstva) 

16.00  - 17.00 Přihlášky do Finálového turnaje párů (pouze nominovaní) 
17.30   Zahájení Finálového turnaje párů 

18.30   Přihlášky do Zahřívacího turnaje jednotlivců 
(otevřený turnaj pro všechny zájemce) 

19.00   Zahájení Zahřívacího turnaje jednotlivců 

 

SSoobboottaa  2211..66..22001144  
  

9.00 – 9.45  Přihlášky do Finálového turnaje I+H CUP (pouze nominovaní) 
10.00   Zahájení Finálového turnaje I+H CUP  

14.00  - 14.30 Přihlášky do Turnaje odpadlíků (otevřený turnaj pro všechny zájemce) 
15.00   Zahájení Turnaje odpadlíků 
17.00  - 17.45 Přihlášky do turnaje Open Triplemix Cricket (2 muži + 1 žena)  

(otevřený turnaj pro všechny zájemce) 

18.00   Zahájení turnaje Open Triplemix Cricket (2 muži + 1 žena) 
 

NNeedděěllee  2222..66..22001144  
  

9.00 – 9.15  Prezentace hráčů a hráček do turnaje TOP (pouze nominovaní) 

9.30   Zahájení TOP 32 Muži 
   - po odehrání prvního kola zahájení TOP 16 Ženy (pouze nominovaní) 
11.00 – 11.45 Přihlášky do turnaje O Mistra VOŠS  

(otevřený turnaj pro všechny zájemce) 
12.00   Zahájení turnaje O Mistra VOŠS 

 

PPoo  ooddeehhrráánníí  ttuurrnnaajjee  pprroobběěhhnnee  ppřřeeddáávvnníí  cceenn  vvššeemm  kkaatteeggoorriiíímm  
  

PPoo  sskkoonnččeenníí  ppřřeeddáávváánníí  cceenn  lloossoovváánníí  ttoommbboollyy  zzee  vvššeecchh  ppřřííttoommnnýýcchh!!!!!!  
  

SSyyssttéémm  lloossoovváánníí  ttoommbboollyy::  
  

11))  BBuuddee  vvyyhhllááššeennaa  cceennaa  

22))  zzee  vvššeecchh  ppřřiihhllááššeekk,,  zzee  vvššeecchh  ssoouuttěěžžíí  jjeeddnnoottlliivvccůů  bbuuddee  vvyylloossoovváánn  vvýýhheerrccee  ((vv  ppřřííppaadděě  jjeehhoo  

nneeppřřííttoommnnoossttii  ssee  lloossoovváánníí  ooppaakkuujjee,,  vvyyhhrráávvaajjíí  ppoouuzzee  ppřřííttoommnníí  hhrrááččii  aa  hhrrááččkkyy!!!!!!))  

33))  ppřřiihhllááššeenníí  ddoo  vvššeecchh  ttuurrnnaajjůů  jjeeddnnoottlliivvccůů  ttaakk  mmaajjíí  mmoožžnnoosstt  vvyyhhrráátt  cceellkkeemm  55xx!!!!!!  

 

 
 



 

PPRROOGGRRAAMM  ZZAAKKOONNČČEENNÍÍ  

VVÝÝCCHHOODDOOČČEESSKKÉÉ  ŠŠIIPPKKAAŘŘSSKKÉÉ  SSEEZZÓÓNNYY  
DDKK  KKoorruunnaa  HHoořřiiccee  

  

KKRRIITTÉÉRRIIAA  PPRROO  NNOOMMIINNAAČČNNÍÍ  TTUURRNNAAJJEE  

  
MISTROVSTVÍ DRUŽSTEV VOŠS – do finálového turnaje družstev se 

nominuje prvních 6 družstva z 1. ligy podle konečné tabulky ligové 

soutěže a první družstva z obou skupin druhých lig. Pokud se 
nominované družstvo z finálového turnaje omluví a odhlásí, je možné 

nominovat náhradníka. Původnímu družstvu se však veškeré vyhrané 

finanční odměny krátí na polovinu.  
 

FINÁLOVÝ TURNAJ PÁRŮ - podle konečného žebříčku párů bude do 

finálového turnaje nominováno prvních 32 dvojic. NÁHRADNÍCI PRO 
TENTO TURNAJ NEJSOU. 

 

HLAVNÍ FINÁLOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ - do tohoto turnaje jsou hráči 
a hráčky nominováni na základě daného postupového klíče a odehraných 

turnajů I+H CUP 2013/2014. Pozvánky budou nominovaným hráčům 

doručeny do provozoven, kde se nominovali. Jeden hráč tak může 
obdržet více pozvánek. Při prezentaci odevzdá pouze jednu. Pořadatel si 

vyhrazuje právo udělit divoké karty.  
 

TOP 32 MUŽI A TOP 16 ŽENY - do těchto turnajů postupují hráči a hráčky 

podle konečného celkového žebříčku I+H CUP 2012/2013, umístění od 1. 
- 32. místa pro turnaj mužů a od 1. – 16. místa pro turnaj žen. 

NÁHRADNÍCI PRO TENTO TURNAJ NEJSOU. 

 

  

  

  

  

  
Další informace na internetových stránkách Východočeského oblastního šipkového svazu 

www.vosshorice.cz 


