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MS TD D3 - Všeobecná ustanovení

Status
- MS TD D3 extraliga tříčlenných družstev České republiky v technických disciplínách na malém stole
- ECZ celorepubliková soutěž o mistra ČR
- NLČ a NLM národní liga Čechy a Morava o národního mistra

 
Právo účasti

 právo přihlásit se má každý evidovaný člen matrikou ČMBS splňující:
- člen je řádně přihlášen jako hráč do sezóny /v souladu s Přestupním a hostovacím řádem/
- klub má splněny závazky směrem k sekci /poplatek hráče start do sezóny, dle pokynů VV sekce/
- klub má splněny závazky směrem k ČMBS /čl.příspěvek klubu/

 
Přihlášky

- přihláška družstva písemně e-mail u sportovního ředitele soutěží /do 1.8.2015/
- přihláška o baráž se podává s posledním kolem ligových soutěží

Startovné
- účastník ECZ extraligy soutěžní sezóna 2015-16 předepsáno dotované sukno TECHNO-REFLEX

/sukno se objednává u společnosti NIR platba na dobírkou za jeden stůl/
  

Trofeje
- vítěz ECZ extraligy je mistr České republiky, reprezentuje na DUNAJSKÉM POHÁRU,

klubu vzniká nárok na finanční příspěvek 10000,-  náklady spojené s účastí nebo pořadatelstvím
- trofeje ECZ pohár mistra ČR, sada pěti kusů medailí pro 1,2,3 /diplom databáze web sekce/ 
- vítězové NL národní ligy Čech a Moravy přímý postup do ECZ extraligy

- trofeje NL pohár zemského mistra, sada pěti kusů medailí pro 1,2,3 /diplom databáze web sekce/ 

Družstvo
- ustanovení platí jak pro extraligu, národní ligy tak baráž
- prezentace družstva nejpozději 20min před prvním utkáním
- nástup hráče 15min před zápasem k tréninku /pozdní nástup diskvalifikace viz.sankce/
- za družstvo hrají min.dva hráči /při nižším počtu je diskvalifikováno/
- sportovní úbor pro Mistrovství stupeň code A /výjimka nemusí být motýlek nebo vázanka/

Libor Bača

vydáno aktualizace
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1.9.2015-31.8.2016

prezident Aleš Šlambor

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MS TD D3 2015-16

1.9.2015 -

sport directoR Miroslav Bača ambasador

platnost



 

Pořadatel
- ustanovení platí jak pro extraligu, národní ligy tak baráž
- pořadatel ručí a nese plnou odpovědnost za dodržení SŘ, nedostatky a chyby jdou na jeho vrub
- pořadatel zajistí odpovídající kvalitu hracího materiálu, sukna a koulí
- pořadatel zajistí odpovídající množství rozhodčích 
- na akci se vztahují antidopingové předpisy stanovené Antidopingovým výborem České republiky,

v průběhu všech soutěží platí zákaz konzumace alkoholických nápojů,
kouření vč.elektronických cigaret je povoleno pouze mimo prostory určené pro hru

- pořadatel je povinen zapsat výsledky na web sekce nejpozději do středy 08.00 hod ráno. 
- trénink hráčů 5min před každou partií,10.-6.min před zahajuje hostující hráč, 5.-0min domácí hráč
- trénink hostů 10min na třech stolech, pokud se dostaví min.30min před zápasem čas 20.-11.min
- stoly se losují kapitánem hostujícího družstva, střídání stolů standardní, řídí VR vrchní rozhodčí,

platí zásada po odehrání kola nestřídající hostující hráč pro následné kolo zůstává na stole kde hrál
- před každým kolem utkání předá domácí kapitán VR soupisku nasazených hráčů a hostující kapitán 

doplní hráče,VR prověří formální stránku nasazení, případná chyba jde na vrub domácího družstva
- hráči družstva jsou pro každou disciplínu seřazení dle aktuálního GP, 

pro první zápas hráče platí nasazený GP dle webu sekce, pokud hráč nemá GP v kádru K1 
 provede se přepočet z GP K2 koeficient /x 0,5/, pokud nemá bude nasazena 0

Sekce
- právo výkladu a úprav SŘ MS TD D3,

stanovení herního plánu a rozlosování, přísluší pouze VV sekce
- rozlosování extraligy a národních soutěží  bude k 1.9.2015 do 20.00hod
- sekce zajistí dotované sukno na sezónu, dvě uhradí sekce jedno extraligové družstvo na dobírku
- sekce zajistí trofeje NLC a NLM pohár vítěze, medaile 1,2,3
- sekce zajistí trofeje pohár vítěze MČR, medaile 1,2,3
- sekce zajistí vítězi MČR, kredit 10000,- na náklady spojené s akcí Dunajský pohár
- sekce zajistí databázi "diplom" volně stažitelný z webu sekce
- extraligová kola, kola národní ligy a baráží, jsou plně v režii družstev a pořadatelů

Sankce
- družstvo za každé neodehrané jednotlivé utkání je sankcionováno samostatně dle DŘ APP 3.2.1

klub dostává pokutu za 1.utkání 1000,- za 2.utkání 2000,- za 3.utkání 5000,-
- neodehrání třetího zápasu, odstoupení z rozehrané soutěže APP 3.2.1 8000,- a APP 3.2.6 1000,-

diskvalifikace družstva, anulování výsledků družstva, dosažené výkony hráčů zůstávají v evidenci
- hráč nedodržení či porušení soutěžního řádu dle DŘ APP pokuta klubu 500,-
- hráč je diskvalifikován, pokud nenastoupí řádně a včas ke svému zápasu
- pořadatel, sekce, nedodržení SŘ dle DŘ a ustanovení APP
- sekce, garantuje plnění všech svých závazků a nápravu případných chyb do 30dnů
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MS TD D3 - Organizace

- počet účastníků ECZ extraliga 8, NLC a NLM národní liga min.6, při neobsazení se ruší nižší stupeň
- pro regulérní zápis z utkání se stanovuje min. počet hráčů v družstvu na dva
- ligové soutěže, včetně baráží se hrají systém každý s každým a doma - venku
- konečné pořadí je určeno Závěrečnou Tabulkou Soutěží po odehrání všech utkání družstev:

BODY, SKORE, GPD, NJPD, při rovnosti bodů /data vzájemného duelu, případně minitabulka/, los
- neodehrání všech utkání se považuje za odstoupení družstva z rozehrané soutěže,výsledky družstva

se anulují /BODY,SKORE/ odehrané partie se všem hráčům započítávají /karamboly,náběhy/
- sankce za porušení soutěžních řádů a pravidel,řeší příslušná ustanovení DŘ
- vítěz ECZ extraligy je mistr České republiky, reprezentuje na DUNAJSKÉM POHÁRU
- družstva na 7 a 8 místě z ECZ Extraligy sestupují přímo do příslušné NL národní ligy
- v případě nepřihlášení družstev ECZ z 1-6 místa do dalšího ročníku nesestupuje 7 případně i 8
- vítěz NL národní ligy je národním mistrem, mistr Čech a mistr Moravy přímý postup do ECZ,

pokud se nepřihlásí postupuje: 2,3 z příslušné NL, zůstává sestupující, další nejlépe postavený
- družstva na 7a 8 místě v NL národní ligy hrají baráž s vítězi oblastních lig o dvě místa, 
 v případě sestupu dvou družstev z ECZ do příslušné NL jde pouze o jedno postupové místo
- systém postupu z oblastní ligy /třídy/ do národní ligy je následující,

jeden postupují do národní ligy:
aa) oblastní liga v jedné oblasti, vítěz oblastní ligy /třídy/ hraje baráž s 8 z národní ligy NL
ab) oblastní liga ve dvou oblastech, vítězové hrají utkání vyzyvatele, vítěz pak baráž s 8NL
ac) oblastní liga ve třech,čtyřech oblastech, dva první vítězové dle GP, hrají utkání vyzyvatele

vítěz pak baráž s 8NL
dva postupují do národní ligy:

ba) oblastní liga v jedné oblasti, 7NL zůstává, vítěz oblastní ligy /třídy/ hraje baráž s 8NL
bb) oblastní liga ve dvou oblastech, vítězové hrají baráž, horší GP se 7NL , lepší GP s 8NL
bc) oblastní liga ve třech a více oblastech, dva první vítězové dle GP dle bb)

obecná:
ca) první utkání duelu baráže a utkání o vyzyvatele se zahajují u níže postaveného soupeře

v soutěžích a dle GP, po dohodě soupeřů není nutné hrát odvetu
cb) z oblasti může při odmítnutí vítěze postoupit do baráže další v pořadí 2,3
cc) pokud se nepřihlásí 2,3 bude ponechána možnost sestupujícímu zůstat v soutěži
cd) následně bude dán prostor odtaním, lépe postavený má přednost pořadí pak GPD

- v případě odsouhlasení rozdělení EXTRALIGY zpět na ČESKOU a MORAVSKOU, 
budou družstva seřazena do žebříčku nasazení sestupně dle zemské příslušnosti a umístění 
ECZ extraliga Česká republika, NLČ národní liga Čechy, NLM národní liga Morava
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MS TD D3 - Nasazení

 

 1.kolo

 2.kolo

 3.kolo

 NÁRODNÍ LIGA ČECHY NÁRODNÍ LIGA MORAVA

 

 1.kolo

 2.kolo

 3.kolo

 K2 200/20  K2 200/20  K2 200/20

1B 100/20 1B 100/20 1B 100/20

15.32

hrací den NÁRODNÍ LIGA

NEDĚLE disciplína a limit partií

 BC Moravská Ostrava8.  BC Ajeto Nový Bor 16.60 8.

 TJ Sokol Pohořelice 20.22

6.  TJ Start Újezdeček

7.  BC LokoPlast Trmice A 30.68 7.

27.83 6.

 BC Ostrava B 24.07

 TJK Prostějov 28.44

 BC Rajhrad 18.06

5.  TJ Sokol Žižkov Praha B 27.45 5.

4.  BC LokoPlast Trmice B 30.62 4.

 BC Sokol Hodonín 27.92

2.  TJ BK Most 37.99

3.  TJ Sokol Žižkov Praha C 28.67 3.

2.

1.  TJ LOKO Trutnov 34.95 1.

 SK Přerov 34.83

1B 100/15 1B 100/15 1B 100/15

NLC NLM

 BC Havířov 51.70

 K2 200/15  K2 200/15  K2 200/15

 K1 150/15 VH 250/15  K1 150/15

hrací den EXTRALIGA ČR

SOBOTA disciplína a limit partií

7.  TJ Náchod 47.43

8.  BC 92 Kroměříž 32.47

6.  TJ BC Ponětovice 38.53

 TJ Start Újezdeček 51.32

42.82

62.11

 BC Bohumín 67.59

VH 250/20 VH 250/20

ECZ

1.

3.

3

 BC Ostrava 73.78

2.  TJ Sokol Žižkov Praha

VH 250/20

4.

5.  TJ Sokol Plzeň
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EXTRALIGA ČR


