Pravidla turnaje (Laws of the tournament)
Pravidla určení pořadí ve.
ve. skupinách (Laws of the order in groups)
Prvním a nejdůležitějším kritériem určení pořadí jsou celkově získané body ve skupině,
následuje v pořadí: rozdíl celkového skóre, vyšší počet potopených kamenů, body vzájemných
zápasů, rozdíl skóre vzájemných zápasů, vyšší počet potopených kamenů vzájemných zápasů
a jako poslední los. Za vítězství v jakékoliv skupině obdrží hráč tři body.
First criterion are points colected in basic group then total score, number of total offensive
coins, points from matual games, score from matual games, number of offensive coins from
matual games and the last one is lot. The winner has got three points in any group.
Ve skupinách se započítávají i remízy, každý ze soupeřů obdrží jeden bod.
There are counted also ties in the groups.

Pravidla jednotlivých zápasů (Laws of the matches)
Všechny zápasy (kromě finálového zápasu) se hrají na max. 8 her do 25-ti bodů.
All matches (except the final-match) are played max. for 8 boards up to 25 poits.
Všechny zápasy až do čtvrtfinále (včetně) se hrají na max. časový limit 30 + 5 minut.
All matches (except the semifinal and final matches) are limited by 30 + 5 minutes.
Hráči jsou poprvé upozornění na časový limit po uplynutí 30-ti minut, poté se nezačíná nová
hra, pokud již nebyla ukončena předcházející hra posledním potopeným kamenem.
The first ring is significating 30 minutes after that don’t start a new break if previous board has
not been definitely finished.
Druhé upozornění oznamuje konec zápasu po uplynutí 35-ti minut. Do celkového skóre
započítává rozdíl kamenů na stole bez započtení královny ať už byla potvrzena, či nikoliv.
Zbydou-li po závěrečném zvonění na hrací ploše kameny v počtu např. 5 a 3, započítá se
skóre hry 2:0.
The second ring is significating end of match (35 minutes). After that is counted difference
between black and white coins, Queen points always equal nothing. It means, if the end score of
coins is 5 and 3 the better player will win the last board 2:0.
V případě remízy v systému play-off se hraje ještě dodatečně jedna hra od úvodního rozstřelu do
potopení posledního kamene.
If there is some tie in play-off system is played one more extra board.

Pravidla semifinálových zápasů a finále (Laws of the semifinal and final matches)
Semifinále se hraje pouze do 25-ti bodů nebo osm her bez časového omezení, finále pak ještě
bez omezení počtu her. Zápas o 3. místo se hraje systémem jakov základních skupinách.
The semifinal-players have to play up to 25 points or 8 boards without time limit. The finalmatch up to 25 points only. The little final is played by the same systém as in basic groups.

