
                                                                              
 

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD VELKÁ CENA 3B ZS 
středočeské, severočeské a západočeské oblasti 

 
1 Velká cena 3B ZS  - Všeobecná ustanovení 
 
1.1 Status 

Velká cena 3B ZS - série tří kvalifikačních a jednoho finálového turnaje jednotlivců 
v trojbandu na závodním stole. 

1.2 Právo účasti 
Právo přihlásit se má každý evidovaný člen matrikou ČMBS splňující: 
-  člen je řádně přihlášen jako hráč do sezóny. 
-  klub má splněny závazky směrem k sekci /poplatek hráče za start do sezóny apod./. 
-  klub má splněny závazky směrem k ČMBS /členský příspěvek klubu/. 

1.3 Přihlášky 
Přihláška hráče musí být podána v termínu, pouze na webu sekce do výsledkového servisu, 
konec přihlášek sobota do 23:55hod, týden před akcí /tj. sobota 1. týden před konáním/. 
Odhlášení bez sankcí je možné do neděle 20.00hod týden před akcí, tj. Jeden den po 
uzávěrce přihlášek. 

1.4 Startovné 
 Startovné do turnaje 150,-, platba hotově v místě turnaje. 

Startovné neplatí kategorie kadet, junior, ženy a dívky /hradí pořadatel, bude proplaceno 
oblastí/. 

1.5 Trofeje 
První tři hráči v každém kvalifikačním turnaji (1.+2.+3.) obdrží věcné ceny dle možností 
pořadatele. 
První tři ve finálovém turnaji (1.+2.+3.) obdrží věcné ceny dle možností pořadatele a finanční 
odměnu (rozdělení startovného ze třech kvalifikačních a finálového turnaje) a poháry od VV 
oblasti. 

1.6 Hráč 
 Prezentace hráče na turnaji nejpozději 15min před prvním utkáním turnaje. 

Nástup hráče 10min před zápasem k tréninku /pozdní nástup diskvalifikace viz sankce/. 
Sportovní úbor pro region - přinejmenším dress code B, v případě pochybností přísluší 
konečné rozhodnutí VV . 

1.7 Pořadatel 
BC Lakoplast spolek, Biliar klub Ekvita Kladno, TJ Sokol Žižkov, klub přebírá plnou 
odpovědnost a garantuje zdárný průběh akce, nese plnou odpovědnost za dodržení obecných 
pravidel a předpisů ČMBS vč. tohoto SŘ. Pořadatel dbá ve zvýšené míře na dodržování 
časového harmonogramu akce. 
Pořadatel zajistí odpovídající kvalitu hracího materiálu, sukna a koulí. 
Startovné od hráčů za kategorie kadet, junior, ženy a dívky, hradí VV oblastí. 
Kouření včetně elektronických cigaret je povoleno pouze na místech k tomu určených. 
Pořadatel provádí zápis výsledků do výsledkového servisu on-line /live score/. 

 
 



                                                                              
 
 
 
1.8 Sankce 

Hráč, pozdější odhlášení, neúčast na turnaji dle DŘ APP pokuta klubu 250,-. 
Hráč, nedodržení či porušení soutěžního řádu dle DŘ APP pokuta klubu 250,-. 
Hráč je diskvalifikován ze zápasu, pokud nenastoupí řádně a včas ke svému zápasu. 

1.9 Rozhodčí 
 Pořadatel zajistí supervizora rozhodčích pro opravy a řádný chod zobrazovací techniky. 
 Jako rozhodčí turnaje se účastní hráči turnaje, kteří v daném kole nehrají. 
 
 
2 Herní systém 
 
2.1 Systém 

Obecné nasazení do skupin Z systém dle GP. 
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. 

2.1.1 Kvalifikační turnaje 
 Hrají se pouze skupiny. 

Počet hráčů ve skupině a počet skupin bude nastaven podle počtu přihlášených hráčů. 
2.1.2 Finálový turnaj 

12 TOP nejlepších v zisku kvalifikačních bodů, 4 skupiny po 3 hráčích, každý s každým, 
nasazení dle kvalifikačních bodů Z systémem /kritéria v pořadí: umístění, body, GP, NS, NJP, 
koeficient/. 
Do ČF postup první dva hráči z každé skupiny, SF, hra o 3. místo, finále. 

2.2 Limity 
 Čas na strk: 40s , TIME (time-out : prodloužení času na strk o 40sec) -  1x za partii. 

Trénink před utkáním jednotně 3min. 
2.2.1 Limity kvalifikační turnaj 

Limit partie 15 karambolů na 15 náběhů / 30min (včetně tréninku 2x 3min) 
Hraje se vždy vyrovnávací náběh, ve skupinách může být remíza, pauza mezi zápasy pro 
jednoho hráče 5min. 

2.2.2 Limity finálový turnaj 
Limit partie 20 karambolů na 20 náběhů / 40min (včetně tréninku 2x 3min). 
Limit partie ČF (TOP 8) 1-8,: 20 karambolů / na 25 náběhů / 50min limit partie SF a F: 25 
karambolů / na 25 náběhů / 60min. 
Hraje se vždy vyrovnávací náběh, ve skupinách může být remíza. 
V play off musí být vítěz partie, při remíze opakovaně rozstřel na jeden náběh bez omezení 
karambolů, pořadí hráčů zůstává shodné s partií, zápas pokračuje bez přestávky až do 
rozhodnutí, limit 40 sec/strk. 
Pauza mezi zápasy pro jednoho hráče 5min. 

2.3 Nasazení 
2.3.1 Nasazení kvalifikační turnaj, dle GP. 
2.3.2 Nasazení finálový turnaj, dle kvalifikačních bodů 
 skupina A hráči č.:  1 8 12 
 skupina B hráči č.:  2 7 11 
 skupina C hráči č.:  3 6 10 
 skupina D hráči č.:  4 5 9 
 



                                                                              
 
 
 
 
 
2.4 Pořadí 
 Pořadí ve skupině: body, GP, NS, NJP, koeficient. 
 Pořadí hráčů v kvalifikačním turnaji dle klíče: umístění, body, GP, NS, NJP, koeficient. 

Kvalifikační body za umístění v kvalifikačním turnaji do celkového pořadí jsou přiděleny 
následovně: 

 1. místo 30bodů  
 2. místo 29bodů 
 3. místo 28bodů 

 . 
 . 
 . 
 . 
Dále sestupně vždy o jeden bod méně než hráč na lepší pozici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Vypracoval:  Mondšpígl Tomáš 
       Dne:               18. 9. 2018 
 


