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SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGA VS 2012-2013
Čl.1,2 EXTRALIGA - OBECNÉ - HERNÍ SYSTÉM

1/ Definice :

EXTRALIGA - soutěž čtyřčlenných družstev v trojbandu na VS.

2/ Právo  účasti:

Každý řádný klub ČMBS se má právo přihlásit, to znamená že má splněny veškeré závazky,

svazu ČMBS /čl.příspěvek klubu,jednotlivce/,sekci poplatek za start do sezóny /dle pokynů VV sekce/

Klub musí mít min. 2x VS o rozměrech 284cmx142cm odpovídající kvality.

3/ Přihlášky:

Uzávěrka přihlášek k 26.08.2012, uzávěrka soupisek k 09.09.2012 vždy do 20.00 hod.

4/ Startovné:

Klub uhradí obratem za každé svoje družstvo startovné 1000Kč na účet sekce /svazu/ do 31.12.2012.

Platba bude na č.ú.155116518 / 0600 a použije se VS 261xxx9 kde pak 61xxx je číslo klubu.

5/ Nasazení hráčů:

Hrají hráči z pozice D1 proti H1, D2-H2, D3-H3 a D4-H4 /Domácí-Hosté/.

Bodování zápasu vítězství 2 remíza 1 prohra 0 bodů, skóre 8:0, 7:1, 6:2, 5:3, 4:4, 3:5, 2:6, 1:7, 0:8.

Limity partií hráč na pozici č.1.2. 50karambolů / 60náběhů, na pozici č.3.4. 40karambolů / 60náběhů.

Stoly se losují, kapitánem hostujícího družstva, zápasy zahajují hráči č.2 a č.4

6/ Výsledky EXTRALIGY:

Konečné pořadí v soutěži určují dosažené výsledky v pořadí body, skóre, GP družstva,

NJP družstva, GP jednotlivců v družstvu a NJP jednotlivců v družstvu, vzájemný zápas.

Vítěz Extraligy soutěže čtyřčlenných družstev - MISTR ČR - DRUŽSTVA VS 3B 2012-21013.

7/ Trofeje, price money:

Vítěz obdrží pohár MISTR ČR, první tři družstva sadu čtyř medailí a diplom.

Price money - rozdělení startovného vybraného za účast v soutěži dle klíče.

1. 50% 2. 30% 3. 20%

Čl.3 EXTRALIGA - POŘADATEL - DOMÁCÍ TÝM

Pořadatel může, nasadit v souladu s pravidly časový limit na strk 50 vteřin.

Pořadatel zajistí každému hráči před zápasem 5 minut na trénink.

Pořadatel ručí a nese plnou odpovědnost za dodržení SŘ, nedostatky a chyby jdou na jeho vrub.

Pořadatel zajistí dostatečný počet rozhodčích, odpovídající kvalitu hracího materiálu, sukna a koulí.

Pořadatel je povinen zapsat výsledky na web nejpozději do 3 dnů to je středa 06.00 hod ráno. 

Sankce dle DŘ APP322 pozdní odeslání 500Kč, DŘ APP324 pozdní úhrada startovného 500Kč.

Sekce zajistí pohár pro MISTRA ČR, sady čtyř medailí a diplom pro první tři družstva.

Platnost tohoto soutěžního řádu je od 1. 9. 2012 do 30.6. 2013

Dobrý strk
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