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VS 3B MČR - Všeobecná ustanovení

Status
- VS 3B MČR Mistrovství České republiky, turnaj jednotlivců v trojbandu na velkém stole

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/
- sekce karambol ČMBS garantuje účast pro min.TOP32 přihlášených hráčů v pořadí nasazení

Přihlášky
- přihláška hráče musí být podána v termínu, pouze na webu sekce do výsledkového servisu,

konec přihlášek neděle do 20.00hod, dva týdny před akcí /tj. neděle 2.týden před konáním/
- odhlášení bez sankcí je možné do úterý 20.00hod, tj. dva dny po uzávěrce přihlášek

 
Startovné

- startovné do turnaje 500,- kvalifikace 300,- při postupu doplatek 200,-
- startovné neplatí kategorie kadet, junior, ženy a dívky /hradí pořadatel,bude proplaceno sekcí/
- platba hotově v místě turnaje

Trofeje
- MČR garantovány min.odměny 15000,- rozdělení  1.5000,-  2.3000,-  3.-3.1500,-  5-8.1000,-
- MČR pohár vítěze, medaile 1,2,3-3, /diplom databáze web sekce/
- vítěz MČR,  kredit sekce 5000,- na osobní sportovní rozvoj, 

použití výhradně na zahraniční akce /startovné,cestovné,ubytování/
- vítěz MČR reprezentuje ČR na nejbližším možném ME a MS jednotlivců
- vítěz MČR nasazen jako hráč č.1 do A družstva národního týmu ČR dvojice

Hráč
- prezentace hráče na turnaji nejpozději 15min před prvním utkáním
- nástup hráče 10min před zápasem k tréninku /pozdní nástup diskvalifikace viz.sankce/
- povinná účast konkrétních hráčů na vypsaných ceremoniích dle harmonogramu soutěže
- sportovní úbor pro Mistrovství stupeň code A
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1.9.2016-31.8.2017

prezident Aleš Šlambor

SOUTĚŽNÍ ŘÁD VS 3B MČR 2016-17

1.9.2016 4.9.2016

Libor Bača

vydáno aktualizace platnost

sport director Miroslav Bača ambasador
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Pořadatel
- pořadatel, právnická osoba, klub přebírá plnou odpovědnost od sekce za zdárný průběh akce,

ručí a nese plnou odpovědnost za dodržení obecných pravidel a předpisů ČMBS vč. toho SŘ
- pořadatel zajistí odpovídající podmínky a prostor k prezentaci sponzorů ČMBS
- pořadatel musí disponovat min.dvěmi stoly, při více stolech může být rozlosování upraveno
- pořadatel dbá ve zvýšené míře na dodržování časového harmonogramu akce
- pořadatel zajistí odpovídající kvalitu hracího materiálu, sukna a koulí
- pořadatel zajistí odpovídající množství rozhodčích na turnaji a to i pro systém kvalifikace
- pořadatel vybírá startovné od hráčů, za kategorii kadet, junior,ženy a dívky, hradí v místě startovné 

pořadatel, to platí i za nepřítomného hráče dle rozlosování /startovné slouží k vyplacení odměn/
- pořadatel vyplatí tyto min. odměny za umístění  1.5000,-  2.3000,-  3.-3.1500,-  5-8.1000,-

a to bez ohledu na počet startujících /chybějící obnos do min.odměn je plně v režii pořadatele/,
vypsání vyšších odměn je také plně v kompetenci pořadatele

- pořadatel obdrží od sekce trofeje pohár mistra, medaile 1,2,3-3 
- 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

- platí ústrojová kázeň hráč sportovní úbor pro Mistrovství stupeň code A, rozhodčí code R
- pořadatel provádí zápis výsledků do výsledkového servisu on-line, nejdéle v den odehrání

Sekce
- právo výkladu a úprav SŘ VS 3B MČR,

stanovení herního plánu a rozlosování, přísluší pouze VV sekce
- ve středu do 20.00hod, 3dny po uzávěrce bude vydán rozpis zápasů
- sekce zajistí trofeje pohár vítěze, medaile 1,2,3-3
- sekce zajistí databázi "diplom" volně stažitelný z webu sekce
- VV sekce zálohy neposkytuje, vyúčtování dle Manuálu sekce bude po ukončení akce
- VV sekce pověří svého zástupce funkcí delegáta sekce, jeho povinností je především dohled, 

kontrola dodržování pozice pořadatele, rozhodčího, hráče atd.

Sankce
- hráč, pozdější odhlášení, neúčast na turnaje dle DŘ APP pokuta klubu 1000,-

/500,- obdrží pořadatel ve vyúčtování sekci viz.výběr startovného/
- 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

VS 3B MČR - Herní systém

Systém
- obecné nasazení do skupin Z systém, nasazení hráči 1-12 nehrají kvalifikaci
- pokud jsou ve skupině dva hráči jednoho klubu, hraje se jejich zápas v prvním kole, 

pokud více vybere se pouze duel nejvýše nasazených, rozlosování se upraví dle tohoto parametru
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- hlavní soutěž TOP16 ve čtyřech skupinách po čtyřech, každý s každým
skupina čtyřčlenná hraje 1-4 a 2-3, poté vítězové a poražení, 1-zbývající soupeř a poslední zápas
první dva ze skupin postup do TOP8, seřazeni na pozici 1-8 dle pořadí

- finálový den TOP8 vyřazovací K.O.sytém čtvrtfinále, semifinále, finále
- při více přihlášených 17-24 se hraje kvalifikace o 13-16místo
- při více přihlášených 25-32 se hraje předkvalifikace o 21-24místo
- při více přihlášených nad 33 /případná kvalifikace není garantována/
- skupina tříčlenná hraje 2-3, poražený-1, vítěz-1, dvoučlenná dvoukolově

Limity
- limit partie kvalifikační kola do 20 karambolů / na 30 náběhů / 60min
- limit partie hlavní soutěž skupiny do 30 karambolů / na 40 náběhů / 90min
- limit partie čtvrtfinále, semifinále, finále do 40 karambolů / na 50 náběhů / 120min
- hraje se vždy vyrovnávací náběh, ve skupinách může být remíza
- pauza mezi zápasy pro jednoho hráče 15min, max.počet tří utkání v jednom dni
- čas stanoven 40s / strk, TIME time-out čas bez omezení kvalifikační kola 1x, ostatní 2x
- pauza 5min v polovině partie karamboly,náběhy, vyhlašuje stolový rozhodčí, neplatí pro kvalifikaci
- čas 5min na trénink, 1. hráč vedený na rozpisu má trénink před partií 10-6min, 2. hráč 5-0min
- první trénink hráče pořádajcího klubu čas 5min, ostatní 10min, další trénink jednotně 5min

Nasazení
- hlavní soutěž  TOP16

skupina A hráči č.: 
skupina B hráči č.:  
skupina C hráči č.: 
skupina D hráči č.: 

- nasazení TOP12
 nasazení pozice č.1 obhájce titulu 2015-16 /nejvyšší pozice/

nasazení pozice č.2 vítěz /průběžné pořadí/ seriál VC 2016-17
nasazení pozice č.3 nejlepší v pořadí AGP 2016-17 /počet partií  stanoven na mi.15/
nasazení pozice č.4 divoká karta /VV sekce/

- nasazení na pozici č.5-12 hráči se seřadí dle platného GP 
 4x hráč z 2 až 5 místa seriálu VC 2016-17 a 4x hráč z 2 až 5 místa AGP 2016-17
- při střetu nasazení do TOP12 se uplatní pro hráče vyšší pozice nasazení, pokud se tím uvolní místo
 v nasazení do TOP12 bude doplněn další hráč v pořadí u AGP z AGP, u VC z VC.
- pro nasazení na další pozice hlavní soutěže, kvalifikačních kol se dodrží kapitola 11. Nasazení 

dokument 2016-17 NASAZENÍ - propozice,zásady,nasazení,přepočty

Pořadí
- systém kvalifikace, bojuje se o pozici lépe postaveného hráče v nasazení, dále postupuje jen vítěz
- postup z TOP16 do TOP8, dle umístění první dva z každé skupiny na pozici 1-8
- pořadí a postup, data daného stupně, UMÍSTĚNÍ, BODY, CP, NJP, NS, vzájemný zápas, los
- vyřazovací K.O.systém TOP8, TOP4, finále o postupu rozhoduje pouze vítězství,

při remíze opakovaně rozstřel na jeden náběh bez omezení karambolů, pořadí hráčů se nemění
zůstává shodné s partií, zápas pokračuje bez přestávky až do rozhodnutí
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VS 3B MČR - Harmonogram

Hlavní soutěž  TOP16
časový plán
1. kolo Pá
2. kolo Pá
3. kolo Pá
4. kolo Pá
5. kolo So
6. kolo So

So Ceremonie, zahájení účast TOP16
Slavnostní vyhlášení výsledků VS 3B VC

7. kolo So
8. kolo So  
9. kolo So

10. kolo So
11. kolo So
12. kolo So

Ne Ceremonie, zahájení účast TOP8
13. kolo Ne čtvrtfinále 2-7
14. kolo Ne čtvrtfinále 4-5

stůl pro semifinále a finále určí losem vrchní rozhodčí
15. kolo Ne
16. kolo Ne  

 Ne Ceremonie, ukončení účast TOP4

Kvalifikace
- kvalifikace se hraje, když se přihlásí 17 až 24 hráčů:

přihlášených 17 hráčů K.O.16-17
přihlášených 18 hráčů skupina 16,17,18 
přihlášených 19 hráčů K.O.15-19 a viz.18hráčů
přihlášených 20 hráčů skupiny 15,18,19 a 16,17,20
přihlášených 21 hráčů K.O.14-21 a viz.20hráčů
přihlášených 22 hráčů skupiny 14,19,20 a 15,18,21 a 16,17,22
přihlášených 23 hráčů K.O.13-23 a viz.22 hráčů
přihlášených 24 hráčů skupiny 13,20,21 a 14,19,22 a 15,18,23 a 16,17,24

- předkvalifikace se hraje, když se přihlásí 25 až 32 hráčů:
přihlášených 25 hráčů K.O.24-25
přihlášených 26 hráčů skupina 24,25,26 
přihlášených 27 hráčů K.O.23-27 a viz.26hráčů
přihlášených 28 hráčů skupiny 23,26,27 a 24,25,28
přihlášených 29 hráčů K.O.22-29 a viz.28hráčů
přihlášených 30 hráčů skupiny 22,27,28 a 23,26,29 a 24,25,30
přihlášených 31 hráčů K.O.21-31 a viz.30 hráčů
přihlášených 32 hráčů skupiny 21,28,29 a 22,27,30 a 23,26,31 a 24,25,32

ČMBS • Českomoravský billiardový svaz •  Zátopkova 100/2 • Praha 6 - Břevnov 160 17

D2-D3

18:15

10:00
12:00

semifinále 2-7/3-6

C1-3 zápas

A2-A3

C2-C3

poražení Aporažení C

C1-C4

14:00
16:15

A1-3 zápas
B1-3 zápas
zbývající C

09:30
čtvrtfinále 1-8
čtvrtfinále 3-6

semifinále 1-8/4-5

stůl 2stůl 1
A1-A4
B1-B4

vítězové C
vítězové D

3.2

15:00
13:30

13:00

21:00

16:30
18:00
19:30

3

3.1

16:30
18:00

21:00

B2-B3

11:30 vítězové B

zbývající D zbývající B
zbývající A

19:30

10:00 vítězové A
D1-D4

D1-3 zápas

poražení D
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finále  

poražení B


