
 

MEDOBČINSKA PIKADO LIGA GORIČKO 

 

PRAVILA ZA RANG TURNIRJE 

 
1. 

Vse ekipe, ki igrajo v MOPL Goričko imajo pravico do enega rang turnirja. Rang turnir vodi 

organizator turnirja. 

 

2. 

Na turnirjih se igra 501 MO na dve dobljeni igri. Pred pričetkom tekme igralca mečeta BULL. 

Za bull se šteje celoten krog sredine (50 in 25 je v tem primeru enakovredno). Igralec ki je bližje 

sredini začne tekmo. Če imata isto razdaljo do sredine, mečeta dokler ni eden bližje. Če pride 

do tretje igre jo začne isti igralec kot prvo. 

V primeru da imata oba igralca po 20 krogih isti rezultat npr. 2:2 zmaga tisti, ki je prej prišel 

na številko 2.  

V primeru, da igralec pri izmetu (za zmago) zadane pravilno številko in je puščica ostala v polju 

in je aparat narobe zabeležil, vzel met, zabeležil drugo številko se igralcu met prizna. V vseh 

ostalih primerih je sodnik pikado avtomat! 

 

3. 

Turnirji se igrajo ob sobotah, razen če ni za posamezni turnir drugače določeno. Prijave za turnir 

se zbirajo od 17.30 do 18.00 ure nato sledi žrebanje in ob 18.15 začetek turnirja. 

 

4. 

Udeležba na turnirju je za vsako ekipo v zasedbi vsaj 4-ih igralcev obvezna. Za vsakega igralca, 

ki manjka ekipa plača kazen 10€. Denar od kazni prejme organizator turnirja. Igralca, ki je 

prijavljen na turnir in ga do odigranega celotnega prvega kroga ni se izbriše in se mu ne dodeli 

nobenih točk.  

 

5. 

Najboljših 32 igralcev po vseh odigranih turnirjih se uvrsti na zaključni turnir posameznikov. 

Da se igralec lahko uvrsti na zaključni rang turnir, se mora udeležiti vsaj polovice rang turnirjev. 

V primeru, da je igralec na koncu sezone med najboljšimi 32 in se ni udeležil vsaj polovice rang 

turnirjev, se le ta igralec zaključnega turnirja ne more udeležiti tako da potem pride na vrsto 

naslednji v vrsti, ki izpolnjuje vse kriterije. 

 

6. 

Kavcija za vsakega posameznega igralca je 6€, 5€ od tega gre v sklad za nagrado na turnirju, 

1€ pa gre v sklad za turnir najboljših 32 posameznikov na rang turnirjih. Pobrana kavcija se 

razdeli med prve štiri igralce na turnirju po sistemu 1. 40%, 2. 30%, 3. 20% in 4. 10% od 

celotnega zneska pobrane kavcije. Organizator je dolžan poskrbeti še za pokale ali medalje za 

vsaj prve štiri igralce.  

 

7. 

Organizator mora poskrbeti za vsaj 3 delujoče pikado aparate na turnirju. Poskrbeti mora tudi 

za primeren prostor. V primeru da kakšen aparat ne bo deloval pravilno ga je organizator dolžan 

popraviti, če to ni možno se ga izloči iz igre. Organizator turnirja si mora priskrbeti sistem za 

igranje turnirjev. Sistem mora biti čitljivo izpolnjen in ga je potrebno shraniti ter predati vodji 

tekmovanja (Srečko Vogrinčič). 


