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 Čl. 1 Organizace Mistrovství ČR v technických disciplínách  
 

 
 a)  Právo  ú časti: 

Každý oddíl či klub má právo přihlásit své hráče k účasti na MR v technických 
disciplínách. 
Hráč musí mít vystavenou kartu závodního hráče ČMBS. 

  
 b) Přihlášky: 

   Každý hráč se k účasti na MR musí přihlásit na www  sekce. 
Informace o konání a průběhu hlavní soutěže, případně kvalifikačních kol (místa konání, 
časový plán zápasů kvalifikačních kol), budou zveřejněny v pondělí v týdnu konání MR). 

 c) Startovné: 
Startovné je 400 Kč, včetně účastníků kvalifikačních kol 

 
  d) Disciplíny a limity partií pro M ČR TD 

 
Hrají se 5x jednotlivá M ČR TD 

 
Mistrovství ČR ve volné hře, 300/20 

  Mistrovství ČR v kádru 47/2, 250/20  
Mistrovství ČR v kádru 71/2, 200/20 
Mistrovství ČR v kádru 47/1, 150/20 
Mistrovství ČR v jednobandu, 120/20 

 
e) Výsledné po řadí hráčů v MČR TD 

 
Seřazení hráčů podle bodů, potom GP, potom NJP, potom NS:  

 
f) Nasazení hrá čů:    

 Mistr republiky za uplynulou sezónu je nasazen jako hráč č. 1 a je nasazen do hlavní 
soutěže. Ostatní hráči jsou seřazeni podle platného GP, případně přepočtem či losem. 

 
g) Herní systém hlavní sout ěže MČR TD 

 
Hlavní sout ěž hrají nejmén ě 4 hráči a nejvíce 8 hrá čů 
Při nižším po čtu p řihlášených než 4 hrá či se MČR nekoná. 

 
 

 h) Rozdělení hrá čů do skupin a plány zápas ů MČR TD  
 
 
   Počet hráčů 8  Skupina A  hráči č.:  1, 4, 5, 8 

    Skupina B  hráči č.: 2, 3, 6, 7 
 



 

 

Počet hráčů 7  Skupina A hráči č.: 1, 4, 5 
    Skupina B hráči č.: 2, 3, 6, 7 
 

Pořadí zápasů ve skupinách pro 8 event. 7 hrá čů hlavní sout ěže 
 

Ve čtyřčlenné skupině se hrají zápasy v pořadí: 
 
1. 2-3,  
2. 1-4,  
3. Poražení z (2-3) a z (1-4),  
4. Vítězové z (2-3) a z (1-4) 
5. Zbylý zápas 
6. Zbylý zápas 

 
Ve tříčlenné skupině se hrají zápasy v pořadí: 
 

1. 2-3 
2. 1-P(2-3) 
3. 1-V(2-3) 
 

Potom:  Semifinále A: Vítěz skupiny B - druhý ze skupiny A 
    

Semifinále B: Vítěz skupiny A - a druhý ze skupiny B 
 
Zápas o třetí místo mezi poražení ze semifinále A a B 

 
Finále:  Vítězové semifinále A a B 
 
 

 
Počet hráčů 6, 5 nebo 4   
 
hraje se systémem každý s každým 
 
Plán zápas ů pro hlavní sout ěž, při počtu p řihlášených 7, 6 nebo 5, bude zve řejněn 
v pond ělí v týdnu konání turnaje. S ohledem na po čet stol ů. 

 
   
 

Plán zápas ů hlavní sout ěže 8 hráčů 
 

Pro místo konání – 3 stoly 
 

1. kolo  So 14  1. zápas ve sk. A 1. zápas ve sk. B 2. zápas ve sk. A 
2. kolo  So 16  2. zápas ve sk. B 3. zápas ve sk. A 3. zápas ve sk. B 
3. kolo  So 18  4. zápas ve sk. A 4. zápas ve sk. B 5. zápas ve sk. A 
4. kolo  So 20  5. zápas ve sk. B 6. zápas ve sk. A 6. zápas ve sk. B 
5. kolo  Ne 10  Semifinále A     Semifinále B 
6. kolo  Ne 12  Zápas o 3. místo    Finále  

 
Pro místo konání – 2 stoly 

 
1. kolo  So 10  1. zápas ve sk. A 1. zápas ve sk. B  
2. kolo  So 12  2. zápas ve sk. A 2. zápas ve sk. B  
3. kolo  So 14  3. zápas ve sk. A 3. zápas ve sk. B 



 

 

4. kolo  So 16  4. zápas ve sk. A 4. zápas ve sk. B  
5. kolo  So 18  5. zápas ve sk. A  5. zápas ve sk. B  
6. kolo  So 20  6. zápas ve sk. A 6. zápas ve sk. B 
7. kolo  Ne 10  Semifinále A  Semifinále B 
8. kolo  Ne 12  Zápas o 3. místo Finále  

 
  
 
i) Kvalifikace a p ředkvalifikace 

 
Kvalifikace - například když se do MČR přihlásí 9 účastníků, tak v pořadí 8. hraje s 9. 
dva kvalifika ční zápasy  o postup na osmou pozici do hl. soutěže. V případě 10. 
přihlášených hrají dva kvalifikační zápasy hráči 7. a 10. (o sedmou pozici do hl. soutěže) a 
hráči 8. a 9. o osmou pozici do hlavní soutěže. Atd.  
 

 Limity kvalifika čních partií  – VH=2x150/10, K47/2=2x125/10, K71/2=2x100/10 a  
  1B=2x60/15. 
 

Předkvalifikace  – Aby se hrála předkvalifikace musel by počet přihlášených přesáhnout 
15. Například do turnaje se přihlásí 17. účastníků. Hráči 14 a 17. a hráči 15. a 16. hrají 
dva předkvalifikační zápasy o 14. a 15. postupovou pozici do kvalifikace. Limit partií 
v předkvalifikaci jsou shodné s kvalifikačními limity. 

 
  Plán zápas ů pro kvalifika ční kola 
 

 Podle počtu účastníků bude zveřejněn plán zápasů pro čtvrtek a pátek v pondělí v týdnu 
konání MČR 

 
  

 
j) Odm ěny hrá čů za umíst ění: 

 
1. 45% 
2. 30% 
3. 25% 

 
    
 Čl. 2 Pro po řadatele MČR TD: 

Ve své režii provede potažení stolů novým suknem v termínu podle instrukcí vedoucího velkého 
stolu. Sukna i koule bude udržovat ve výborné kvalitě po celou dobu konání  MČR. Svými 
rozhodčími zabezpečí průběh turnaje MR včetně kvalifikací a předkvalifikací. Od hráčů vybere 
vklady,  proplatí odměny za umístění v turnaji. Případný rozdíl jde na vrub pořadatele. 

  
 

Platnost tohoto sout ěžního řádu je od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 
 

Vypracoval: 
 
M. Tunkr 


