
 
 

Českomoravský billiardový svaz / The Billiard Association of the Czech Republic 

 

 

ČMBS • Česko ora ský illiardo ý s az •  Zátopko a /  • Praha  - Bře o    

Spiso á z ačka L 4  u Městského soudu  Praze • IČO 4 4 • . s. z 

SEKCE KARAMBOL • .ceskykarambol.cz • kara ol@ s. z • tra spare t í účet č.ú. 212 931 763 / 0600 

 
1 

 

SSPPOORRTTOOVVNNÍÍ  ÚÚBBOORR  22001177  ––  1188  

Obsah 
 

Člá ek I. REPREZENTACE .................................................................................................................... 2 

Oddíl 1.01 Definice: ....................................................................................................................... 2 

Oddíl 1.02 Sportovní úbor: ............................................................................................................ 2 

Člá ek II. MISTROVSTVÍ ....................................................................................................................... 3 

Oddíl 2.01 Definice: ....................................................................................................................... 3 

Oddíl 2.02 Sportovní úbor: ............................................................................................................ 3 

Člá ek III. DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE SEKCE A SOUTĚŽE REGIONECH .................................................... 3 

Oddíl 3.01 Definice: ....................................................................................................................... 3 

Oddíl 3.02 Sportovní úbor: ............................................................................................................ 3 

Člá ek IV. ROZHODČÍ ........................................................................................................................ 4 

Oddíl 4.01 Definice: ....................................................................................................................... 4 

Oddíl 4.02 Sportovní úbor: ............................................................................................................ 4 

 



 
 

Českomoravský billiardový svaz / The Billiard Association of the Czech Republic 

 

 

ČMBS • Česko ora ský illiardo ý s az •  Zátopko a /  • Praha  - Bře o    

Spiso á z ačka L 4  u Městského soudu  Praze • IČO 4 4 • . s. z 

SEKCE KARAMBOL • .ceskykarambol.cz • kara ol@ s. z • tra spare t í účet č.ú. 212 931 763 / 0600 

 
2 

 

Článek I. REPREZENTACE  

Oddíl 1.01 Definice: 

(a) Za reprezentaci je považuje každá oficiální účast hráče, družstva a klubu ČMBS na akcích reprezentačního 
charakteru pořádanou UMB, CEB, členskou národní federací apod. zejména pak světový a evropský 
šampionát, světové a evropské poháry a Grand-prix, otevřená mistrovství členských federací  apod. 

Oddíl 1.02 Sportovní úbor: 

(a) Obecný standard - Dress code A                                                                                                                            
tmavé jednobarevné polobotky, tmavé ponožky, tmavé kalhoty společenského střihu /ne džíny a jim 
podobné/, košile s dlouhým rukávem, vesta nebo pulovr se znakem ČR, motýlek nebo kravata /vázanka/. 

(b) Obecný standard – Dress code A ženy,dívky                                                                                                                    
tmavá  uzavřená obuv, tmavé ponožky, tmavé kalhoty společenského střihu /ne džíny a jim podobné/ 
případně sukně /ne kratší než do půli stehen/, jednobarevná halenka nebo polokošile, vesta nebo pulovr se 
znakem ČR nebo společenské šaty.                                                                                                                                           

(c) Pro družstvo je předepsána stejná košile, vesta nebo pulovr se znakem klubu/ČR, motýlek nebo kravata 
/vázanka/. Pro dívky pak jednotně kalhoty nebo sukně, shodná halena nebo polokošile, vesta nebo pulovr se 
znakem klubu/ČR, nebo společenské šaty. 

(d) Státní znak je umístěn jedině vlevo v horní polovině vesty, pulovru nebo společenských šatech. Státní znak je 
na vestu všit nebo je nášivka na vestu připnuta. Není povolen žádný odznak. 

(i) V případě ezi árod í ak e klu ový h družstev je a ísto stát ího z aku použit z ak klu ový. 

(e) Reklama může být umístěna ve spodní polovině levé strany - max. do 40 cm2, na pravé straně – max. do 80 
cm2, na pravé horní polovině rukávu max. do 80 cm2 a na zádech /jméno sportovce, klubu, federace/ max. do 
300 cm2. Levá horní polovina rukávu je vyhrazena pro reklamu pořadatele - max. do 80 cm2. 
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Článek II. MISTROVSTVÍ 

Oddíl 2.01 Definice: 

(a) Za mistrovství jsou považována všechna MČR mistrovství České republiky jednotlivců a družstev. 

Oddíl 2.02 Sportovní úbor: 

(a) Obecný standard - Dress code A                                                                                                                            
tmavé jednobarevné polobotky, tmavé ponožky, tmavé kalhoty společenského střihu /ne džíny a jim 
podobné/, košile s dlouhým rukávem, vesta nebo pulovr, motýlek nebo kravata /vázanka/. 

(b) Obecný standard – Dress code A ženy,dívky                                                                                                                    
tmavá  uzavřená obuv, tmavé ponožky, tmavé kalhoty společenského střihu /ne džíny a jim podobné/ 
případně sukně /ne kratší než do půli stehen/, jednobarevná halenka nebo polokošile /dlouhý rukáv/, vesta 
nebo pulovr nebo společenské šaty.                                                                                                                                           

(c) Pro družstvo je předepsána stejná košile, vesta nebo pulovr, motýlek nebo kravata /vázanka/,                        
pro dívky pak jednotně kalhoty nebo sukně, shodná halena nebo polokošile, vesta nebo pulovr nebo 
společenské šaty. 

(d) Klubový znak je umístěn jedině vlevo v horní polovině vesty, pulovru nebo společenských šatech. Klubový 
znak je na vestu všit nebo je nášivka na vestu připnuta. Není povolen žádný odznak. 

(e) Reklama může být umístěna ve spodní polovině levé strany - max. do 40 cm2, na pravé straně – max. do 80 
cm2, na pravé horní polovině rukávu max. do 80 cm2 a na zádech /jméno sportovce, klubu, federace/ max. do 
300 cm2. Levá horní polovina rukávu je vyhrazena pro reklamu pořadatele - max. do 80 cm2. 

Článek III. DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE SEKCE A SOUTĚŽE REGIONECH 

Oddíl 3.01 Definice: 

(a) Do této kategorie přísluší i všechny nejvyšší akce a soutěže organizované ČMBS extraliga, národní liga, 
turnaje apod. řízené přímo VV sekce. Za regionální akce se považují veškeré soutěže a přebory přímo 
organizované a řízené ČMBS prostřednictvím oblastí, krajů, okresů, měst a klubů pokud taková struktura je 
vytvořena.  

Oddíl 3.02 Sportovní úbor: 

(a) Obecný standard - Dress code B                                                                                                                            
tmavé jednobarevné polobotky, tmavé ponožky, tmavé kalhoty společenského střihu /ne džíny a jim podobné, 
vč. lehkých elastických materiálů a sportovních střihů/, košile, polokošile nebo  tričko s límečkem /povolen 
krátký rukáv/, není nutností vesta nebo pulovr, motýlek nebo kravata /vázanka/. 

(b) Obecný standard – Dress code B DÍVKY                                                                                                                    
tmavá  uzavřená obuv, tmavé ponožky, tmavé kalhoty společenského střihu /ne džíny a jim podobné, vč. 
lehkých elastických materiálů a sportovních střihů/, případně sukně /ne kratší než do půli stehen/, 
jednobarevná halenka, polokošile, tričko s límečkem /povolen krátký rukáv/, nebo společenské šaty, není 
nutností vesta nebo pulovr.                                                    
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(c) Pro družstvo je předepsána stejná košile, polokošile, tričko s límečkem jednotného střihu a barvy, případně 
vesta nebo pulovr, pro dívky pak jednotně kalhoty nebo sukně, shodná halena nebo polokošile, tričko 
s límečkem, vesta nebo pulovr, nebo společenské šaty. 

(d) Znak klubu je umístěn v levé horní polovině na košili, polokošili, tričku s límečkem, případně vestě, pulovru 
nebo společenských šatech. Znak klubu je na košili, polokošili, tričko, vestu, pulovr všit nebo je nášivka na 
zmíněné druhy úboru připnuta. Není povolen žádný odznak. 

(e) Reklama může být umístěna ve spodní polovině levé strany - max. do 40 cm2, na pravé straně – max. do 80 
cm2, na pravé horní polovině rukávu max. do 80 cm2 a na zádech /jméno sportovce, klubu, federace/ max. do 
300 cm2. Levá horní polovina rukávu je vyhrazena pro reklamu pořadatele - max. do 80 cm2. 

 

Článek IV. ROZHODČÍ 

Oddíl 4.01 Definice: 

(a) Rozhodčí společensky významné akce jako jsou MČR a jim podobného významu, by měl dodržovat oděv 
Dress code R.  

(b) Rozhodčí na všech ostatních akcích pořádaných ČMBS na všech stupních, by měl minimálně dodržovat oděv 
Dress code S.                                                                                               

Oddíl 4.02 Sportovní úbor : 

(a) Obecný standard - Dress code R                                                                                                                            
tmavé jednobarevné polobotky, tmavé ponožky, tmavé kalhoty společenského střihu /ne džíny a jim podobné, 
vč. lehkých elastických materiálů a sportovních střihů/, košile, polokošile nebo  tričko s límečkem, /povolen 
krátký rukáv/ nejlépe u všech rozhodčích pořádané akce jednotně. 

(b) Obecný standard – Dress code S                                                                                                                               
čistý civilní oděv v co možná nejméně zářivých barvách  /je zakázán pracovní oděv ve všech formách/.  

 

 

 

Platnost tohoto dokumentu je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. 

Vypracoval: VV ČMBS sekce karambol     

V Praze dne 1. 9. 2017 
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