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SLOVENSKA LIGA POSAMEZNO V KLASIČNEM PIKADU (STEEL DART)
Potek tekmovanja
MOŠKI:
- Igralci morajo pred pričetkom lige poravnati licenco (članarino), ki znaša 40 euro in je ločena od licence za
elektronski pikado. Licenco bo potrebno plačati po položnici. Na spletni strani www.pizs.si bo vzorec izpolnjene
položnice.
- prijavilo se je 63 igralcev
Liga se bo razdelila na ZAHODNO in VZHODNO skupino.
Zahodna skupina bo zajeta od Nove Gorice do Ljubljane (Ljubljana in okolica je zajeta v to skupino)
Vzhodna skupina pa bo od Ljubljane do Murske Sobote (Ljubljana z okolico ni zajeta v to skupino)
V Zahodni skupini je 22 igralcev, vzhodni skupini pa je 41 igralcev.
Zaradi velikega števila igralcev v vzhodni skupini se bo le ta razdelila na skupino A in B. V kateri skupini bo igralec
se bo določilo z naključnim žrebom.
Torej dobimo tri skupine:
ZAHOD
VZHOD A
VZHOD B
- Vse skupine igrajo ob nedeljah s pričetkom ob 9 uri.
- Igralo se bo neprekinjeno do približno 16 ure (vsak igralec odigra 4-5 tekem)
- Torej se na vsakem turnirju odigra 4-5 krogov, kar pomeni, da bo v vsaki skupini 4 ali 5 turnirjev, odvisno kako
hitro bo potekalo tekmovanje.
- igralo se bo na 9 iger (best of 9), ki se morajo odigrati do konca.
- Igralo se bo na minimalno štiri tarče, ki jih priskrbi PIZS - klasični pikado
- Turnirji bodo na različnih lokacijah, seveda znotraj skupine.
- Lokacije in datumi igranja skupin bodo pravočasno objavljeni na facebook strani PIZS klasični pikado in internetni
strani www.pizs.si v rubriki STEEL DART.
- Vsak igralec pa bo obveščen tudi po mail-u ali sms.

FINALNI TURNIR
Po končanem tekmovanju v skupinah se najboljših 32 igralcev uvrsti na finalni turnir.
Iz skupine ZAHOD - 11 igralcev
Iz skupine VZHOD A - 11 igralcev
Iz skupine VZHOD B - 10 igralcev
- Igralci se razdelijo v 8 skupin po 4 - mi igralci z postavljenimi nosilci
- Igralo se bo na osem tarč, ki jih priskrbi PIZS klasični pikado.
Prvo in drugo uvrščeni v skupini so nosilci skupine na finalnem turnirju. Nosilca bosta tudi dva tretje uvrščena
igralca in sicer ima prednost igralec, ki je v svoji skupini osvojil več točk. V primeru, da imajo tretje uvrščeni enako
točk se gleda razlika med dobljenimi in izgubljenimi igrami.
V skupini igra vsak z vsakim
Igra se 9 iger do konca
Prvo uvrščena v skupini se uvrstita v nadaljevanje tekmovanje in sicer med 16 najboljših.

16 najboljših igra na KO sistem, torej direktni izpad.
- Igra se prvi do 6 zmag (first to 6)
- poraženec izpade iz tekmovanja.
8 najboljših igra na KO sistem, torej direktni izpad.
- Igra se prvi do 7 zmag (first to 7)
- poraženec izpade iz tekmovanja.
POLFINALE:
Igra se prvi do 8 zmag.
- poraženec igra tekmo za 3. mesto.
TEKMA ZA 3. MESTO:
Igra se prvi do 8 zmag.
- Poraženec je osvojil 4. mesto
FINALE:
Igra se prvi do 9 zmag.
Poraženec je osvojil 2. mesto.
Nagrado prejmejo prvo štirje uvrščeni.

Informacije:
e-mail: pizs.klasicnipikado@gmail.com

SLOVENSKA LIGA POSAMEZNO V KLASIČNEM PIKADU (STEEL DART)
Potek tekmovanja
ŽENSKE:
Zaradi manjšega števila prijavljenih, ženske ne bodo igrale po sistemu kot moški.
Prijavljenih je 12 igralk.
Igrale bodo v enotni skupini po sistemu vsaka z vsako – dvokrožno.
Igra se na 9 iger (best of 9). Odigrati se mora vseh 9 iger.
Ženske bodo igrale na štirih turnirjih, tistih, ki bodo najbližje sredini Slovenije, da bodo imele igralke najmanj
vožnje.
Na vsakem turnirju igralke odigrajo 5 tekem.
Ženske ne igrajo finalnega turnirja pač pa dobimo končno lestvico po štirih turnirjih.
Vsa ostala pravila so enaka kot pri moških.

Informacije:
e-mail: pizs.klasicnipikado@gmail.com
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