
 

Českomoravský billiardový svaz

The Billiard Association of the Czech Republic

Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6 Břevnov 

 

 místo konání:  Brno, Botanická 1 , 60200

 stoly:  4x Soren Soggard

 sukno:  Speedball Carom

 koule:  Aramith Pro Cup

 web oddílu:  www.akkbrno.cz

 hlavní  rozhodčí:  Tůma Jakub

 price money:  1. 40% pohár, medaile zlatá

 celé startovné  2. 25% medaile stříbrná

  3.-3. 12,5% 2x medaile bronzová

 5.-6. 5% 6x diplom všichni zpětně

 sekce karambol:  VÍTĚZ kredit 5000,- 

 příspěvek na WORLD CUP, ME, MS, GP

 pro sezónu 2014-2015

Mistrovství České republiky 2013-14

finále MČR 2013-14 

 VS 3B - velký stůl - trojband - jednotlivci

VS 3B AKK BRNO
22. - 23. únor



REGLEMENT

 definice:  Mistrovství České republiky OPEN TURNAJ jednotlivců pro max. 24 nejlepších hráčů.

 Kvalifikace 13-24 se hraje před hlavní soutěží.

 Hlavní soutěž pro TOP16 ve čtyřech skupinách po čtyři hráčích.

 právo  účasti:  Každý řádný člen 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/ a oblasti vystavenu průměrovou kartu.

 Předepsaná ústroj turnaje, motýlek nebo kravata /vázanka/.

 přihlášky:  Každý hráč se k účasti na MČR 3B jednotlivců musí přihlásit na webu sekce.

 Termín přihlášek - 14 dnÍ před turnajem, vždy do neděle 20.00 hod.

 startovné :  500,- Kč účastník hlavní soutěže

 junior - kadet,  hradí pořadatel předkvalifikace, kvalifikace, hlavní soutěže
 náklad je předmětem vyúčtování po ose klub - sekce.

 nasazení hráčů:  Prvních 1 - 12 hráčů je nasazeno přímo včetně Mistra 2012-13 do hlavní skupiny.

 Mistr ČR 2012-13 Boháč Martin je nasazen jako hráč č.1.

 Platný GP 3B VS znamená, že hráč má odehrány alespoň čtyři utkání na VS.

 1. Hráči jsou nasazeni dle aktuálního GP 3B ze sezony 2013-14 VS.

 2. Platný GP ze sezony 2012-13 3B VS nebo přepočet z 2013-14 3B MS /uzná se lepší/.

 3. Starší poslední platný GP VS nebo přepočet MS ponížen o 25% /uzná se lepší/.

 4. Pokud není platný GP 3B, použije se LOS /přepočet z jiných disciplín se neprovádí/.

 kritérium umístění:  Ve skupině Body, GP, NS, vzájemný zápas.

 Řazení ze skupin do vyššího postupového stupně Umístění, Body, GP, NS, GP v sezóně. 

 nominace reprezentace:  Vítěz MISTR ČR nás bude reprezentovat na ME a MS jednotlivců,

 účast mistra na těchto akcích je víceméně povinná,

 při neúčasti Mistra pak další v pořadí 2., 3., 4. atd. z MČR 3B 2013-14.



HERNÍ PLÁN

 kvalifikace: 20/30  Turnaj včetně kvalifikace max. pro 24 hráčů.  rozdělení hráčů kvalifikace 13-24 systém Z

 Kvalifikace se hraje, tříčlenné skupiny každý s každým, double K.O.  13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

 Z kvalifikace do hlavní soutěže postupují pouze vítězové skupin.

 hlavní soutěž: 30/40  4 skupiny po 4 hráčích, ve skupinách každý s každým.
 Z každé skupiny postupují 2 nejlepších do čtvrtfinále. SKUPINA A  1, 8, 9, k.4 SKUPINA C  3, 6, 11, k.2

 Umístění, Body, GP, NS, vzájemný zápas. SKUPINA B  2, 7, 10, k.3 SKUPINA D  4, 5, 12, k.1

 Platí i pro nasazení do čtvrtfinále.

 čtvrtfinále: K.O. SYSTÉM  Z každé dvojice postupuje vždy vítěz.  rozdělení do dvojic 

 Všechny zápasy se hrají do 40 karambolů  1 - 8, 2 - 7, 3 - 6, 4 - 5.

 bez omezení náběhů, bez dohrávky.  1 - 4, 2 - 3

 Zápas o 3. místo se nehraje.

Znak města - BRNO Herna AKK BRNO - fotografie

 Mistrovství České republiky v trojbandu na velkém stole se odehraje v městě BRNO.

 rozdělení do skupin hlavní soutěž



HARMONOGRAM ZÁPASŮ

 Pá 16.00 Kvalifikace  Ne 10.00-10.15 Ceremonie, představení hráčů TOP8

 Pá 17.00 Kvalifikace /prezentace klubu,sponzoři,partneři/

 Pá 18.00 Kvalifikace /představení rozhodčích/

 Ne 10.30 Čtvrtfinále

 So 10.00 1. kolo  Ne 12.30 Semifinále  

 So 11.30 2. kolo  Ne 14:30 Finále 

 So 13.00 3. kolo  Ne 16.30-17.00 Ceremonie, vyhlášení výsledků

 So 14:30 4. kolo /trofeje,price-money,ukončení/

 So 16:00 5. kolo

 So 17:30 6. kolo

 POŘADATEL

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 vybírá startovné od hráčů, následně předá delegátovi sekce, za kadeta a juniora platí startovné pořadatel - následně hradí sekce pořadateli.

Rozdělení startovného dle klíče a jeho vyplacení price-money provede delegát sekce při finálové ceremonii.

VV sekce zálohy neposkytuje, vyúčtování dle Manuálu sekce bude po ukončení akce do 14dnů.

Pořadatel zajistí odpovídající kvalitu hracího materiálu, sukna a koulí.

Pořadatel zajistí odpovídající množství rozhodčích na turnaji.

Sekce zajistí pořadateli, dotaci dle sazebníku, případný doplatek za start kadetů a juniorů, delegáta,pohár pro vítěze, medaile pro 1.2.3.-3.

Pořadatel má právo být zařazen do sponzorského programu společnosti Iwan Simonis a žádat sekci karambol o nákup dotovaného sukna Rapid 300 

dle závazných sponzorských podmínek a pokynů sekce,nabídka je omezena přiděleným, případná dostupnost může být omezena stanovením prioritních akcí.

Českomoravský billiardový svaz

 The Billiard Association of the Czech Republic

Dobrý strk Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6 Břevnov 

Sports director VS Miroslav BAČA Bankovní spojení svaz: GE Money Bank č.ú.155 116 518 / 0600

Havířov 31.12.2013

Platnost tohoto soutěžního řádu je od 1.9. 2013 do 30.6. 2014

 kvalifikace

hlavní soutěž

 čtvrtfinále K.O. SYSTÉM TOP8


