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Classic tour je soutěž pro podporu karambolového kulečníku v České republice s prioritou podpory 
mládeže a začínajících hráčů. Podpora je dále směrována na rozvoj a zdokonalení české reprezentace. 
Dalším cílem tour je představit karambol veřejnosti a získat pro tento sport nové hráče. Prezentací 
karambolu v  médiích  a  prezentací  dosavadních výsledků reprezentace má tour  za  úkol  seznámit 
mládež s karambolovým kulečníkem.

Classic  tour  je  soutěž  dvoučlenných  družstev.  Tým  tvoří  dva  hráči  s  rozdílnou  výkonností.  V 
jednotlivých  utkáních  proti  sobě  nastupují  srovnatelní  hráči.  Výše  uvedeným  systémem  hry  je 
zabezpečena konkurenceschopnost a divácká atraktivita.

ANAG Classic tour

Kontakt na pořadatele: tel. 608 800 722, 776 234 365, 732 785 886

Classictour@seznam.cz



Soutěžní řád

Classic tour se skládá ze sérií turnajů. Každá série má dva turnaje. Konečný výsledek je po odehrání 
celé série.

Týmy hrají každý s každým. V týmu je vždy podle průměru v kádru 47/2 první a druhý nasazený. První 
hraje s prvním a druhý s druhým. První polovina hráčů podle generálního průměru kádru 47/2 spolu 
nemůže  tvořit  dvojici  (platí  pro  další  ročníky).  Nasazení  týmů je  dle  konečných  výsledků  minulé 
Classic tour.

1. turnaj série:

Jedničky hrají: 71/2 150 - 15 a 1B 80 - 15 

Dvojky hrají: volná 250 - 15 a 47/2 150 - 15

2. turnaj série:

Jedničky hrají:  47/2 175 - 15 a 47/1 120 - 15

Dvojky hrají:  volná 250 - 15 a 47/2 150 - 15

Vyhraný set - 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů

Vyhraný zápas - 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů

Pořadí určuje:  počet bodů za turnaje---rozdíl ve skóre---průměr týmu (karamboly * koeficient dané 
disciplíny (dle standartu na JVG) / celkem náběhy)

Časové omezení zápasu:

V rámci dodržování časového harmonogramu bude na Classic tour testováno časové omezení zápasu. 
Délka zápasu je stanovena na 2 hodiny a 10 minut. Každý hráč má nárok na pobyt u stolu ve výši 
hodiny a pěti minut. Za tento časový úsek musí být hráč schopen dohrát stanovený limit partie. 
V případě, že hráč, který je u stolu, vyčerpá svůj časový limit a nedohraje stanovený limit partie partii 
prohrál a to i v případě, že jeho soupeř bude mít méně odehraných karambolů. Tato situace bude 
řešena skrečí, karamboly budou pro výsledný průměr zachovány. Pokud tato situace nastane u hráče 
číslo 1, tak hráč číslo 2 má právo na dohrávku. Remíza může nastat v případě, že oba hráči dohrají 
limit partie s časovou rezervou nebo v případě, že oběma hráčům vyprší časový limit a budou mít 
stejný počet karambolů. Stolový rozhodčí má právo zastavit čas pokud hráč požádá o vyčištění koulí 
nebo hráč nemůže provést strk (překážející hráč u druhého stolu). Limity partií jsou stanoveny tak, 
aby je hráči stihli za danou časovou dobu odehrát. Pro další turnaje se mohou stanovené limity partií 
a časové omezení změnit. Cílem je zatraktivnění technických disciplín s důrazem na zrychlení vlastní 
hry hráčů.

Kontakt na pořadatele: tel. 608 800 722, 776 234 365, 732 785 886

Classictour@seznam.cz



Odměny za sérii:

1. místo 8 000,- Kč

2. místo 4 000,- Kč

3. místo 2 400,- Kč

4. místo 2 000,- Kč

Povinnosti a práva týmu:

Stejné vesty, název týmu, kontakt (tel. a email), startovné do série 1000,- Kč za tým.

Za tým může nastoupit jeden náhradník. Nastupuje za toho, kdo nenastoupil.

Pro zajištění nízké nákladovosti tour pro hráče doporučujeme spolupráci při dopravě na turnaje.

Časový rozpis zápasů bude upřesněn 14 dnů před prvním turnajem série.
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