CZDA Praha a okolí
Sportovní pravidla jednotlivců a dvojic platná pro sezonu 2015/2016.
1. Všeobecné pojmy
Hráč - pod pojmem hráč jsou zahrnuty všechny osoby, startující v jakékoliv soutěži a
kategorii moderních šipek. Účastí v takové soutěži se hráč zavazuje respektovat platná
sportovní pravidla jednotlivců a dvojic CZDA pro danou sezonu.
Registrovaný hráč – hráč, kterému bylo na základě poskytnutí osobních registračních údajů
(např. jeho účastí v turnaji) přiděleno registrační číslo CZDA.
Licencovaný hráč – je registrovaný hráč, který si zakoupí licenci hráče CZDA pro dané
období (sezonu).
Rozhodčí - osoba pověřená pořadatelem v řízení soutěže. Jeho povinností je řešení na místě
vzniklých problémů, dbát o řádné vedení turnaje dle pravidel CZDA a zastupovat CZDA
z pozice rozhodčího.
Vedoucí oblasti - řídí sportovní soutěže v dané oblasti. Všechny jeho pravomoci a povinnosti
určuje vnitřní předpis CZDA.
Šipka - Váha maximálně 20 gr, délka minimálně 60 mm + plastový (softový) hrot. Každý
hráč je povinen předložit šipky rozhodčímu na požádání ke kontrole.
Terč - všechny hrací segmenty + nulové okruží terče
Šipkový přístroj - Pro ligové a ostatní soutěže (mimo turnaje Open) se používají schválené
typy šipkových přístrojů členů CZDA označené registračním číslem. Pokud přístroj pro
poruchu vykáže stejnou chybu 3x během jednoho legu, hráčům se leg nezapočítává a odehrají
novou hru na druhém přístroji. Cenu náhradních her hradí organizátor soutěže či turnaje.
Hrací prostor - je prostor, kde se pohybuje hráč hrající na terč. Tento prostor je 350 cm od
zadní strany přístroje, šířka prostoru 120 cm a bok přístroje nesmí být blíže než 30 cm od
stěny či jiné překážky. Za jinou překážku se nepovažuje šipkový přístroj, v tomto případě je
nutno dodržet vzdálenost 60 cm. V hracím prostoru je šipkový přístroj a odhodová čára.
V hracím prostoru se pohybují pouze hráči vyzváni k zápasu a je zde přísný zákaz kouření a
konzumace jídla a pití.

Odhodová čára - vodorovná přímka na podlaze hracího místa ve vzdálenosti 237 cm od
kolmice, kterou činí přední hrany segmentů terče (přímka od středu ke hraně odhodové čáry –
293 cm). Střed terče je ve výšce 173 cm od podlahy hracího místa.
Tělesně postiženým hráčům určuje místo odhodu pořadatel soutěže či turnaje.
Hod - hod na terč je, pokud je šipka odhozená směrem k terči a nemusí ho zasáhnout, pak se
hod neopakuje a počítá se. Pokud šipka náhodně vypadne hráči z ruky a je před odhodovou
čarou může ji hráč sebrat a uskutečnit hod. Pokud šipka spadne za odhodovou čárou,
směrem k terči, je považována za odhozenou.
Přepínání terče - pokud hráč úmyslně či náhodně přepne hru na soupeře a odepíše mu hod
nebo sobě přičte body, či přepne celé kolo, tak po dalším opakování svého konání v témže
legu, tento kontumačně prohrává.
Zahájení zápasu - vyhlášení hráči se dostaví k terči do 3 minut. Pokud se tak nestane, bude
hráč opětovným vyhlášením upozorněn na zbývající čekací dobu 3 minut, po promeškání této
doby je jeho zápas skrečován ve prospěch soupeře.
Zápas - tento začíná rozhozem na střed v pořadí prvním hráčem vyvolaným na terč při
turnaji.
Odhodem první šipky rozhozu na střed souhlasí zúčastnění hráči s podmínkami hracího
místa i šipkovým přístrojem. Pozdější protesty nebudou akceptovány.
Závada na šipkovém přístroji projevená během hry viz. Šipkový přístroj (v těchto
pravidlech)
Hod jednou šipkou na střed.
* Hráč má k dispozici maximálně 3 šipky.
* Platí první zabodnutá šipka a hráč již další šipku nesmí odhodit.
* V souboji vítězí hráč, jehož šipka je zabodnuta blíže středu terče.
* Zasáhnou-li oba hráči červený nebo oba modrý střed (z červeného i modrého středu se šipka
vytahuje), případně jsou-li jejich šipky ve stejné vzdálenosti od středu, musí se rozhazovat
ještě jednou, přičemž hází v opačném pořadí.
* V modrém středu se vzdálenost od červeného středu již nepočítá.
* V červeném středu se vzdálenost od absolutního středu terče již nepočítá.
* Pokud se hráči při souboji na jednu šipku nezabodne ani jedna ze tří šipek do terče, nemá již
další pokusy a hází soupeř, kterému se musí alespoň jedna šipka ze tří zabodnout kamkoliv do
terče, aby vyhrál rozhoz.
* Pokud se ani druhému hráči nezabodne ani jedna ze tří šipek, opakují hráči tento rozhoz
znovu ve stejném pořadí.
* Pokud hráč svému soupeři na jednu šipku svým hodem vyrazí šipku v terči již zabodnutou,
oba hráči tento rozhoz opakují znovu ve stejném pořadí.
* Oba hráči vytahují šipky z terče poté, co si pozici šipek v terči vzájemně odsouhlasí.
* V soutěži dvojic absolvuje výše uvedený souboj na jednu šipku z každé dvojice pouze jeden
hráč (jako první může házet kdokoliv z dvojice).

* Pokud první hráči nerozhodnou, jsou v druhém souboji vystřídáni dalšími hráči z dvojice, a
to v opačném pořadí. To se opakuje tak dlouho, dokud není rozhodnuto o vítězi v souboji
jednou šipkou na střed
Vítěz rozhozu navolí hru a začíná hrát. Od rozhozu na hru se hráči nesmí vzdálit z hracího
prostoru, pouze z neodkladných důvodů opravy šipek či vážného zhoršení zdravotního stavu.
Pokud zdravotní stav zůstane nezměněn, bude po uplynutí 4 minut zápas skrečován ve
prospěch soupeře (opakovaná nutkavá potřeba návštěvy WC je brána jako záměrné
zdržování a vede ke kontumaci výsledku tohoto zápasu ve prospěch soupeře).
Vítěz zápasu je nezastupitelný při nahlašování výsledku (povinen nahlásit výsledek osobně).
Chování hráče - uhrazením registračního poplatku hráče CZDA osoba souhlasí, že bude
hrát podle těchto pravidel, plně zodpovídá za své chování na ligových zápasech a
turnajích (nepožívání alkoholu či psychotropních a návykových látek, sportovní chování
a dodržování zákonů). Na výše uvedená utkání či turnaje nesmí hráč donášet vlastní
nápoje a jídlo ke konzumaci vyjma zdravotních důvodů.
2. Systém, nasazení a bodování turnajů + startovné a odměny
Bodování jednotlivých turnajů je pro všechny žebříčky CZDA (jednotlivců a dvojic).
Výsledky Open se do žebříčků započítávají pouze ty zaslané na e-mail info@czda.info do
72 hodin po turnaji!
Žebříčky turnajů jednotlivců a smíšených dvojic jsou rozděleny do těchto kategorií:
muži, ženy a smíšené dvojice
2.1 OPEN
Hraje se na jednotlivých hracích místech CZDA, uvedených v rozpisu hracích míst
turnajů OPEN. Počet hracích míst není omezen.
Minimálně 8 hráčů či hráček s uvedeným pravdivým datem narození či registračním
číslem CZDA na turnaji OPEN, jinak nebude turnaj započítán do žebříčků.
Muži i ženy mohou hrát společný turnaj jednotlivců.
Turnaje OPEN mohou být uspořádány i jako turnaj dvojic. Minimální počet dvojic na turnaji
OPEN je 4, jinak nemůže být turnaj započítán do žebříčku.
Turnaj OPEN mohou hrát i neregistrovaní hráči.
Nasazení – do tohoto typu turnaje jsou hráči rozlosováni bez nasazení.
Započítání do žebříčku CZDA - 3 nejlepší měsíčně (12x3=36 turnajů Open)

Umístění
1.
2.
3.
4.
5. – 6.
7. – 8.
9. – 12.
13. – 16.
17. -24.

Příklady pro různý počet hráčů turnaje
12 hráčů
16 hráčů
24 hráčů
18
20
22
16
18
20
14
16
18
12
14
16
10
12
14
8
10
12
6
8
10
6
8
6

Poslední hráči ve výsledkové listině turnaje získávají 6 základních bodů, každá další vyšší
pozice ve výsledkové listině je hodnocena +2 body
Jednotlivci a dvojice:
Doporučené startovné:
jednotlivci/startovné: 50,- Kč, dvojice celkem /startovné: 100,-Kč,
Kredity se vhazují.
Odměny:
Zajišťují pořadatelé turnajů OPEN.
2.2 MASTER
Turnaje MASTER mohou hrát i neregistrovaní hráči.
Hraje se 5 turnajů MASTER v sezóně dle termínového kalendáře.
Muži a ženy hrají dle počtu přihlášených samostatné či společné turnaje.
Samostatné se hrají, pokud je do obou turnajů jednotlivých kategorií jednotlivců přihlášeno
minimálně 16 hráčů či 8 hráček.
Ze závažných důvodů může být změněný termín, ale turnaj Master se musí oznámit
v termínovce www:czda.info minimálně 10 kalendářních dní předem.
Nasazení: 40% z přihlášených hráčů je nasazena dle sezónního žebříčku.
Do žebříčku se započítávají všechny turnaje Master.

Umístění
1.
2.
3.
4.
5. – 6.
7. – 8.
9. – 12.
13. – 16.
17. – 24.
25. – 32.
33. – 48.
49. – 64.
65. – 96.

Příklady pro různý počet hráčů turnaje
32 hráčů
64 hráčů
96 hráčů
210
250
270
190
230
250
170
210
230
150
190
210
130
170
190
110
150
170
90
130
150
70
110
130
50
90
110
30
70
90
50
70
30
50
30

Poslední ve výsledkové listině turnaje získávají 30 základních bodů, každá další vyšší pozice
ve výsledkové listině je hodnocena +20 body.
Startovné jednotlivci: 100,- Kč /hráč-hráčka, kredity se vhazují
Startovné smíšených dvojice: 160,- Kč /dvojice, kredity se vhazují
Odměny jednotlivci i smíšené dvojice:
1. – 3. místo pohár
finanční odměny = 70% z vybraného startovného

Příklad vyplacení odměn
Vybrané startovné
Poháry
Pro finanční odměny hráčů

100%
30%
70%

4000 Kč
1200 Kč
2800 Kč

Do 24 hráčů
Do 50 hráčů
Nad 50 hráčů

1 – 3 místo
1 – 4 místo
1 – 6 místo

50%, 30%, 20%
40%, 30%, 20%, 10%
40%, 25%, 15%, 10%, 5%

2.3 Podzimní turnaj CZDA 2015 a Jarní turnaj CZDA 2016
Každý tento turnaj se hraje jeden v sezóně dle termínového kalendáře.
Muži a ženy hrají dle počtu samostatné turnaje - jednotlivci
Turnaje se mohou zúčastnit pouze registrovaní hráči s platnou licencí CZDA.
Jarní turnaj CZDA mohou hrát pouze hráči, kteří v sezoně odehráli minimálně 2
turnaje Master CZDA sezona 2015/16 nebo 1 turnaj Master CZDA a Podzimní turnaj
CZDA– registraci je možno uhradit při přihlášení do Jarního turnaje CZDA – netýká se
Jarní turnaj smíšených dvojic CZDA.
Nasazení - 40% z přihlášených hráčů je nasazeno z žebříčku CZDA oblast Praha.
Do žebříčku CZDA oblast Praha se započítávají všechny výsledky v sezóně.
Muži a ženy hrají dle počtu přihlášených samostatné či společné turnaje, samostatné se
hrají, pokud je do obou jednotlivých kategorií jednotlivců přihlášeno minimálně 24
hráčů či 12 hráček.
Odměny Jarní a Podzimní turnaj 20.000,-Kč + poháry.
Turnaje mužů: jednotlivci muži hrají 501DO, pavouk DKO, pravá strana pavouka na 3
vítězné legy, levá strana pavouka na 2 vítězné legy (od finále levé a pravé strany se hraje na
tři vítězné legy).
dvojice muži hrají 501DO týmy, pavouk DKO (obě strany pavouka na dva vítězné legy, od
finále levé a pravé stany se hraje na tři vítězné legy)
Turnaje žen: jednotlivci ženy hrají 501DO, pavouk DKO: (pravá straně na pavouka na 3
vítězné legy, levá strana pavouka na 2 vítězné legy)
dvojice ženy hrají 501DO týmy, pavouk DKO (obě strany pavouka na dva vítězné legy, od
finále levé a pravé stany se hraje na tři vítězné legy)
Poslední ve výsledkové listině turnaje získává 150 základních bodů, každá další vyšší pozice
ve výsledkové listině je hodnocena + 40 body
Startovné jednotlivců a dvojic: 200,-Kč = hráč/hráčka, 350,-Kč = smíšená dvojice celkem
a/ Turnaje řídí rozhodčí.
b/ Kredity se nevhazují.

Umístění
1.
2.
3.
4.
5. – 6.
7. – 8.
9. – 12.
13. – 16.
17. – 24.
25. – 32.
33. – 48.
49. – 64.
65. – 96.
97.–128.

16
hráčů/dvojic
430
390
350
310
270
230
190
150

Příklady pro jednotlivce či smíšených dvojice
32
64
128
hráčů/dvojic hráčů/dvojic hráčů/dvojic
510
590
670
470
550
630
430
510
590
390
470
550
350
430
510
310
390
470
270
350
430
230
310
390
190
270
350
150
230
310
190
270
150
230
190
150

2.4 Žebříčky a účast na turnajích v dané sezoně
Turnaje Open započítávané do žebříčků se hrají na jednotlivých hracích místech CZDA,
uvedených v rozpisu hracích míst turnajů OPEN. Počet hracích míst není omezen.
Do žebříčků CZDA budou započítány pouze ty turnaje Open, které nejsou vedeny
v žebříčcích jiných českých šipkových svazů. Při pozdějším zjištění budou tyto turnaje
ze žebříčků CZDA zpětně vymazány.
Finanční odměny pro Podzimní a Jarní turnaj CZDA v sezoně 2015/16 budou
minimálně 20.000,-Kč.
Částka 75,-Kč od každého hráče bude použita do odměn pro žebříčky jednotlivců mužů a žen (muži
do 16 místa, ženy do 3 místa). Poháry 1-3 místo.
Částka 25,-Kč od každého hráče bude použita do odměn pro žebříček smíšených dvojic do 8 místa.
Poháry pro 1.-3. místo. V kategorii jednotlivců bude odměněn 1 hráč a 1 hráčka za největší počet
odehraných turnajů v sezoně 2015/16 = pohár + 400,-Kč.
Částky budou vyplaceny v co nejkratším termínu po ukončení dané sezony.
Odměny platí pouze pro registrované hráče/hráčky s platnou licencí pro danou sezonu.
Při zjištění, že hráč/hráčka dosáhl umístění v žebříčku (sebe či jiného) uvedením
nepravdivých informací či manipulací s výsledkovými listinami turnajů bude postupováno dle
Disciplinárního řádu CZDA 2015/16 – nevyplacení odměn, vyřazení v účasti v žebříčcích!

3. Závěrečná ustanovení
Pravidla jsou vypracována tak, aby lépe vyhovovala aktivním hráčům i ostatním lidem,
které hra šipek baví, berou jí sportovně a při hře hrají Fair Play.
Pro šipkaře a šipkařky co se chtějí aktivně účastnit, vidět se u terčů – prostě hrát to co je
baví a bez omezování.
CZDA se nebrání něco změnit ku prospěchu sportu, hry, ligových zápasů a zvyšování
úrovně turnajů i kvality všech hráčů.
info@czda.info, www.czda.info

