Pravidla Polabsko-orlické ligy licitovaného mariáše pro rok 2020

1) POLLM se řídí pravidly Českého svazu mariáše (ČSM) pro soutěžní licitovaný mariáš nemíchaný.
Pravidla jsou vyvěšena na webových stránkách http://pollm.motando.cz/. Deset turnajů Polabskoorlické ligy (POLLM) je započítáváno do celosvazové ligy ČSM 2020 dle Soutěžního řádu.
2) Startovné v každém turnaji je 100,- Kč. Podmínkou účasti v turnaji je také zaplacení členského
příspěvku v ČSM pro rok 2020. Tento příspěvek činí 100,- Kč na osobu a je možné ho zaplatit před
začátkem kteréhokoliv z turnajů POLLM.
3) Losování jednotlivých kol turnajů proběhne vždy následujícím způsobem:
a) V prvním kole turnaje proběhne losování stolů náhodným způsobem. Od třetího turnaje bude
náhodný los prvního kola mírně poupraven s ohledem na četnost opakovaného hraní
stejných hráčů spolu v průběhu roku, příp. častého hraní jednoho hráče u stolu ve třech. Tyto
drobné úpravy jsou pravomocí pořadatele.
b) Ve druhém kole vždy u prvního stolu 4 nejlepší dle pořadí v prvním kole turnaje, u druhého
stolu další 4 nejlepší atd. Výjimkou je druhé kolo posledního turnaje, kdy ve druhém kole
budou hrát u prvního stolu 4 nejlepší po 19. kole průběžného pořadí ligy 2020. U druhého
stolu další 4, atd.
4) Počítání výsledků v jednotlivých kolech proběhne nezávisle na sobě. Pořadí hráčů v kole je
stanoveno sestupně podle počtu získaných SB. Vítězem kola je hráč, který získal nejvyšší počet SB. V
případně rovnosti SB rozhoduje o pořadí vyšší počet ZB.
5) Za umístění v kole jsou přiděleny body za pořadí (dále jen BP).
Systém bodování jednotlivých kol:
1. místo 11 BP
2. místo 9 BP
3. místo 8 BP
4. místo 7 BP
5. místo 6 BP
6. místo 5 BP
7. místo 4 BP
8. místo 3 BP
9. místo 2 BP
10. místo 1 BP
11. a další místo 0 BP
6) Vítězem turnaje se stává hráč s nejvyšším součtem získaných BP za pořadí z obou kol. V případě
rovnosti BP rozhoduje o pořadí vyšší počet SB, při další rovnosti vyšší počet ZB. Vítěz turnaje obdrží
pohár. Peněžitou cenu pak obdrží i další hráči. Počet honorovaných míst je závislý na počtu účastníků
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turnaje. Ze startovného připadne 30% do pokladny POLLM a 70% na prize-money v turnaji. V případě
počtu 13 a více hráčů v turnaji obdrží hráč na čtvrtém místě 100,- Kč, hráč na třetím místě 150,- Kč,
hráč na druhém místě 200,- Kč a vítěz turnaje zbytek z prize-money z daného turnaje. V případě
počtu do 12-ti hráčů v turnaji obdrží hráč na třetím místě 100,- Kč, hráč na druhém místě 200,- Kč a
vítěz turnaje zbytek z prize-money z daného turnaje.
7) POLLM vypisuje pro rok 2020 i soutěž celoroční, skládající se z 10ti turnajů. Termíny turnajů jsou
uvedeny na stránkách http://pollm.motando.cz/ a mohou být v průběhu roku aktualizovány. Pohár za
umístění v celoroční soutěži obdrží 3 nejlepší hráči dle nasbíraných bodů BP za pořadí v 9ti turnajích
s nejlepším výsledkem. Výsledek z nejhoršího turnaje v roce se každému hráči kompletně škrtne,
případně se škrtne neúčast na jednom turnaji. Pokud budou z deseti turnajů 2 nejhorší výsledky ve
dvou turnajích shodné, pak rozhoduje počet získaných SB, příp. ZB. To platí i pro další soutěže, které
POLLM rovněž vypisuje a tj. vítěz produktivity a vítěz aktivity. Soutěž pro vítěze produktivity je dána
nejvyšším ziskem ZB z 9ti nejlepších turnajů. Soutěž pro vítěze aktivity je dána nejvyšším ziskem PB
z 9ti nejlepších turnajů, přičemž hráč nesmí být v mínusu na ZB. Dále POLLM vypisuje soutěž
Premiant roku, do které se započítávají hry obodované 50 PB a více ze všech 10ti turnajů, kdy
nezáleží na kladném výsledku ZB. Vítěz soutěže aktivity, produktivity i Premiant roku obdrží pohár.

V Pardubicích dne 1.1.2020, výbor POLLM.
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