SYSTÉM KLM 100
( Platné od 12.3.2017 )
SYSTÉM SÚŤAŽE
1.
2.

V celoročnej súťaži „ KOŠICKEJ LIGY v MARIÁŠI do 100 “ (KLM 100) sa odohrá 10 turnajov.
KLM 100 je súťaž jednotlivcov. Každému hráčovi sa zaráta do výsledkov súčet získaných bodov z 10 turnajov KLM 100,
z ktorých sa po skončení ročníka všetkým hráčom odráta najhorší dosiahnutý výsledok z 1 turnaja v celom rozsahu (
turnajové body, body v turnaji, nahraná suma v turnaji ). Najhorší výsledok je aj prípadná neúčasť hráča na turnaji. Hráč,
ktorý po odrátaní najslabšieho - najhoršieho výsledku bude mať najvyšší počet bodov sa stane

1. MAJSTROM KOŠÍC vo volenom mariáši do 100
V prípade rovnosti celkových bodov o umiestnení v KLM 100 rozhodujú ďalšie kritériá :
a) celkový súčet získaných bodov v hre (BH)
b) celková nahraná suma v eurách (€)
c) najlepšie umiestnenia zo všetkých turnajov KLM 100
Po skončení ročníka „KLM 100“ budú finančne odmenení minimálne hráči, ktorí sa umiestnia na 1. – 3. mieste.
Hráči umiestnení na 1. – 3. mieste okrem finančných cien dostanú aj poháre a diplomy.

SYSTÉM TURNAJA
1.

Na jednom turnaji sa odohrajú 4 hracie kolá, jedno kolo sa hrá na 10 zavolení resp. rozdaní kariet každého hráča, časový
limit pre každé kolo je 55 minút. Prvým rozdávajúcim hráčom je hráč uvedený na súťažnom lístku ako hráč č.1, posledným
rozdávajúcim hráčom je hráč uvedený na súťažnom lístku ako hráč č.3. Po uplynutí časového limitu a následnom ohlásení
konca kola sa prebiehajúce kolo dohrá rozdaním kariet hráčom č.3.
2. Všetci zúčastnení hráči na turnaji odohrajú všetky 4 kolá.
3. Nasadzovanie hráčov v jednotlivých kolách bude vyvesené v hracej miestnosti.
1. kolo „Programované“ - hráči z jednej MČ Košíc, z jedného mesta a z jednej obci, by sa pri stole nemali stretnúť spolu
v 1. a v 2. kole, ak to dovoľuje pomerné zloženie hráčov na turnaji.
2. kolo „Posuvné“ - hráči z 1. kola uvedení na súťažnom lístku ako hráči č.1 sa presúvajú o 1 stôl nižšie, hráči č.2
zostávajú pri svojich stoloch - nepresúvajú sa a hráči č.3 sa presúvajú o 1 stôl vyššie.
3. kolo „Semifinálové“ - podľa priebežného poradia po 2. kole : stôl č.1 (1.–10.–15.) stôl č.2 (2.–9.–14.) stôl č.3 (3.-8.13.) stôl č.4 ( 4.-7.-12.) stôl č.5 (5.-6.-11.) stôl č.6 (16.-17.-18.) stôl č.7 (19.-20.-21.) atď.
4. kolo „Finálové“ - podľa priebežného poradia po 3. kole : stôl č.1 (1.-2.-3.) stôl č.2 (4.-5.-6.) stôl č.3 (7.-8.-9.) atď.
4. Vo všetkých 4 kolách si vyberá miesto pri stole hráč č. 1, ďalší 2 hráči si sadajú k stolu v poradí ako sú uvedení na
súťažnom lístku.
5. Každý hráč na začiatku hracieho kola vyloží na stôl sumu 5 € v minciach, s najmenšou nominálnou hodnotou 5 centov.
Hráči pred začiatkom kola sú povinní vzájomne si fyzicky skontrolovať, prepočítať peniaze.
6. Hracie kolo pri stole predčasne končí, ak jeden z hráčov prehral resp. dvaja hráči prehrali celú svoju finančnú čiastku (5 €).
7. Pri hre, ktorá končí prehranou celou finančnou čiastkou sa môžu hráči dostať do mínusovej hodnoty. Táto mínusová
hodnota sa musí zapísať na súťažný lístok ! Mínusové peniaze sa pripíšu vyhrávajúcemu hráčovi resp. hráčom. Celkový
zapísaný súčet na súťažnom lístku v stĺpci „ SUMA “ musí byť 15 € !
8. Víťazom pri stole sa stáva hráč s najvyššou sumou ( 5 bodov ), druhým v poradí pri stole sa stáva hráč s druhou najvyššou
sumou ( 3 body ), tretím v poradí pri stole sa stáva hráč s najnižšou sumou ( 1 bod ). V prípade, že dvaja hráči majú
rovnakú sumu a delia sa o 1. - 2. miesto získavajú obaja 4 body, ak sa hráči delia o 2. – 3. miesto získavajú obaja po 2
body. V prípade, že po skončení kola majú hráči po 5 €, všetci traja hráči získajú 3 body.
9. Po ukončení každého kola musia peniaze všetkých hráčov zostať na stole až do vypísania a podpísania súťažného
lístka !
Za vypísanie súťažného lístka zodpovedá víťaz pri stole, ktorý fyzicky spočíta nahrané peniaze obom protihráčom, ktoré
zapíše na súťažný lístok k ich menu do stĺpca, kolónky „ Skúška “ ! Víťaz pri stole je zodpovedný za správny súčet
peňazí na stole t. j. 15 € ! V prípade, že súčet peňazí je 15 €, víťaz pri stole zapíše k jednotlivým menám ich nahrané
sumy do stĺpca „Suma“. Po zapísaní peňazí postupne nahlas prečíta meno a sumu, ktorú k prečítanému menu zapísal.

10.

11.
12.

13.

Následne podá protihráčom súťažný lístok ku kontrole a k podpísaniu. Hráči svojim podpisom preberajú
spoluzodpovednosť za vypísaný súťažný lístok !
V prípade, že súčet nahraných peňazí nie je 15 €, víťaz pri stole v žiadnom prípade do stĺpca „Suma“ nesmie zapisovať nič
– stĺpec „Suma“ musí zostať prázdny. Po ukončení hracieho kola do súťažného lístka sa musia zapísať iba peniaze, ktoré
sú na stole. V prípade akýchkoľvek nejasností, keď sa hráči pri stole nedohodnú podľa pravidiel, víťaz je povinný privolať
k stolu „ JURY “, ktorá o spore rozhodne.
V prípade, že na súťažnom lístku je suma vyššia ako 15 €, tak vzniknutý rozdiel sa odpočíta víťazovi. V prípade, ak súčet
peňazí na súťažnom lístku je nižší ako 15 €, tak vzniknutý rozdiel sa rozdelí hráčom, ktorí skončili na 2. a 3. mieste.
V prípade, že rozdiel je menší (nedeliteľný dvomi na 5 centov) t. j. napr. o 45 centov rozdelí sa medzi 2. a 3. hráča tak, že
hráčovi na 2. mieste sa priráta 25 centov a hráčovi na 3. mieste 20 centov. Víťazi pri stoloch musia pristupovať
k vypisovaniu súťažných lístkov zodpovedne, nakoľko z vyššie uvedených príkladov vyplýva, že víťaz môže „prísť“
o víťazstvo v danom kole a aj v turnaji.
Po odovzdaní súťažného lístka v prípade, že súčet nahraných peňazí je správny, ale hráči pri svojich menách majú zle
zapísané sumy, tak takýto súťažný lístok sa opraví za manipulačný poplatok 1,50 €. Tento manipulačný poplatok
zaplatia hráči s nesprávne podpísanými sumami rovným dielom.
Chyby zapríčinené obsluhou PC, ( vis major ) sa opravia bez poplatku.
Po 2. a 3. kole budú zverejnené priebežné výsledky. Po vyvesení priebežných výsledkov po každom kole sú hráči povinní
skontrolovať zverejnené výsledky. Prípadné chyby sa musia nahlásiť obsluhe PC do 10 minút po zverejnení
výsledkov !
Po 4. kole budú zverejnené konečné výsledky. Po vyvesení konečných výsledkov hráči do 10. minút musia reklamovať
zistené chyby zo 4. kola !
O umiestnení konečných výsledkov turnaja rozhoduje :
a) celkový počet nahraných bodov
b) celková nahraná peňažná suma (€)
c) najvyššia nahraná suma v jednom z hracích kôl (€)
d) druhá, prípadne tretia najvyššia nahraná suma

V priebehu hracieho kola JE ZAKÁZANÉ komentovať, diskutovať, rozoberať hry, vytýkať hráčom ich hranie a pod.
Priatelia, môžete si všetko vysvetliť počas prestávok pri pivečku !

BODOVANIE
Na turnajoch KLM 100 všetci zúčastnení hráči získajú body, ktoré sa im zapíšu do celkovej tabuľky KLM 100.
Celkové body ( CB ) na turnaji sú súčtom bodov za účasť (BU) a bonusových bodov (BB).
Body za účasť sú prideľované podľa počtu hráčov na danom turnaji. Príklad : Na turnaji sa zúčastní 39 hráčov, víťaz turnaja
získa 39 bodov za účasť, hráč na 2. mieste 38 bodov za účasť, hráč na 3. mieste 37 bodov za účasť atď. to znamená, že hráč,
ktorý skončí na 39. mieste získa 1 bod za účasť.
Bonusové body sú prideľované v poradí od 1. miesta takto : ( 100-90-85-80-75-70-67-64-61-58-56-54-52-51-50-49-48-4746-45-44 atď.)
Hráčovi, ktorý z turnaja dobrovoľne odstúpi z dôvodu nedeliteľného počtu hráčov tromi, sa prideľujú administratívne body.
Výpočet administratívnych bodov = Podiel súčtu celkových bodov s počtom zúčastnených hráčov.
Príklad : Na turnaji sa zúčastní 51 hráčov s celkovým súčtom 3 806 bodov. 3 806 b : 51 hráčov = 74 so zaokrúhlením nadol,
čiže hráčovi sa do celkovej tabuľky zapíše 74 celkových bodov. Do celkovej tabuľky sa mu k celkovým bodom zapíše 12 bodov
v hre a 20 € bez ohľadu na počet zúčastnených hráčov v danom turnaji.
Poznámka : Obsluhe PC a nehrajúcemu členovi „ JURY “ sa administratívne body neprideľujú !

HODNOTENIE
Na každom turnaji „KLM 100“ budú finančne odmenení minimálne hráči, ktorí sa umiestnia na 1. – 3. mieste, maximálne (
podľa počtu zúčastnených hráčov na danom turnaji ) môžu byť odmenení hráči, ktorí sa umiestnia na 1. – 5. mieste.
Víťazi jednotlivých turnajov okrem finančnej odmeny dostanú aj poháre. Hráči umiestnení na 1.-3. mieste na každom turnaji
dostanú v nasledujúcom turnaji diplomy.
Na každom turnaji KLM 100 po vyhlásení výsledkov bude vyžrebovaný 1 hráč, ktorému bude vrátený registračný poplatok 5 €.
Ak pri hocakom žrebovaní „ Tombola “ nie je prítomný hráč ( výherca ), žrebuje sa ďalší výherca.
v Košiciach : 10.3.2017

