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ELC ELM
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7. 21,75 G 7.

8. 8.

1.kolo
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3.kolo

NLC NLM

1. 20,95 1.

2. 24,22 2.

3. 18,91 3.

4. 20,08 4.

5. 18,67 5.

6. 21,39 6.

7. 18,36 7.

8. 18,87 8.

1.kolo

2.kolo

3.kolo

 K2 200/15

EXTRALIGA ČR

disciplína a limit partií

VH 250/15

 K2 200/15  K2 200/15

EXTRALIGA ČECHY
 TJ Náchod

 TJ LOKO Trutnov

 TJ Sokol Žižkov Praha A

 TJ Sokol Plzeň

SEZÓNA  2019-2020  ligové soutěže družstev  MS TD

EXTRALIGA MORAVA

SK Přerov

 K2 150/20  K2 150/20

VH 200/20

disciplína a limit partií

NÁRODNÍ LIGA

NÁRODNÍ LIGA MORAVA

VH 200/20

Ronov nad Doubravou

HRACÍ DEN NEDĚLE

TJ DIOSS Nýřany

TJ Billard Club Most

 SK Petřín Plzeň 

BC LakoPlast Trmice A

HRACÍ DEN SOBOTA

 BC Ostrava

 BC Bohumín

neobsazeno

 BC Havířov

TJ Sokol Hodonín

neobsazeno

1. Karambol klub Chomutov

neobsazeno

neobsazeno

1B 80/20 1B 80/20

K1 150/15

1B 100/15

1B 80/20

1B 100/15

NÁRODNÍ LIGA ČECHY

 BC Lakoplast Trmice B

 TJ Sokol Žižkov Praha B

 TJ Sokol Žižkov Praha C

K1 150/15

1B 100/15

VH 200/20

 K2 150/20

 TJ Start Újezdeček B

 BC AJETO Nový Bor



1.

2.

Pokud odtsoupení nevzniklo v důsledkuvážných zdravotních komplikací nebo úmrtí, pak odstupující uhradí

3. Pokud se soutěžní hostující družstvo nedostaví k zápasu max. do 20 minut po plánovaném termínu zápasu, 

Pokud se domácí družstvo nedostaví k zápasu max. k plánovanému termínu zápasu, pak je zápas skrečován

ve prospěch hostů. Toto platí i v případě, že se dostaví hráčů méně než 2.  

Všechny sankce z tohoto bodu budou uhrazeny na účet sekce karambol a následně budou přerozděleny, a to:

 hráč nastupuje a hraje utkání v ošacení dle dress code a nebo B (pro celé družstvo jednotně)

 hráč byl řádně a se souhlasem klubu nominováni pro účast v soutěži (odpovědnost klubu)

(mnoho zápasů je natáčeno, hráči jsou oslovováni jmény, píší se články, apod.)

V případě odstoupení družstva z rozehrané soutěže se výsledky družstva anulují /body,skore/.

Soutěžní řád(dále jen SŘ) je určen pro hráče ČMBS hrající soutěže TD MS družstev v soutěžích ELC/M, NLC/M

v sezóně 2019/2020. 

Povinnosti hráčů pro účast v soutěžích:

hráč řádně registrováni v matrice ČMBS (tzn. vyslovili souhlas s GDPR a je možné jej identifikovat dle  foto)

 hráči mají uhrazen roční soutěžní příspěvek pro aktuální rok 2019 a nejpozději do 31.1.2020 pro rok 2020

Konečné pořadí základní části je určeno závěrečnou tabulkou soutěží po odehrání všech utkání družstev:

Soutěže se hrají systém každý s každým 1x doma - 1x venku, základní část ELC, NLC.

Základní část ELM se hraje odlišně, a to 2x doma - 2x venku.

pak je zápas skrečován ve prospěch domácíh. Toto platí i v případě, že se dostaví hráčů méně než 2.  

Hostující družstvo uhradí sekci za toto pochybení sankci ve výši 1.500 Kč.

jednorázovou sankci 5.000 Kč. Sankce platí i v případě odstoupení družstva z důvodu porušení povinností 

Domácí družstvo uhradí sekci za toto pochybení sankci ve výši 2.500.

Odehrané zápasy se hráčům započítávají /karamboly,náběhy/, hráči odstupujícího družstva dle soupisky.

celkové body, celkové skóre, GPD, NJPD, při rovnosti bodů /data vzájemného duelu, případně minitabulka/.

Hráči nemají právo účasti na ostatních soutěžích, turnajích a MČR pořádaných sekcí v probíhající sezóně.

hráče pro účast v soutěži.

Povinnosti klubů pro účast na soutěžích:

klub je povinen zajistit regulérnost soutěže co by domácí klub

klub je povinen zajistit on-line internetové připojení pro provádění zápisů soutěží a průběžných výsledků,…

Práva hráčů a klubů:

Každý hráč a klub má právo a nárok vznést podnět ke skutečnostem ovlivňující férovost, regulérnost a pravidel

ovlivňující chod soutěže. Má nárok na odvolání ve věci, a to směrem k ambasadorovi TD a následně k VV sekce,

který podněty, námitky, oprávněnost sankcí apod. vyhodnotí a následně vydá stanovisko nebo rozhodnutí.

Klub (družstvo) má možnost provést dohodu o změně termínu zápasu, po dohodě se soupeřem.

O této dohodě informuje ihned ambasadora TD na info@bcostrava.cz 

klub je odpovědný za své hráče, družstvo a hradí veškeré sankce spojené s jejich přestupky a pochybeními



Ostatní sankce budou rozděleny, a to každá jednotlivě - 500 Kč pro svaz a zbývající část sankce 1.000 Kč pro domácí

a 2.000 Kč pro hosty (v obou případech chápáno jako újma klubu za čas, přípravu, cestovné a další náklady) .

4.

5.

6.

Domácí družstvo uhradí sekci za toto pochybení sankci ve výši 2.500. Sankce bude shodně s předešlými rozdělena.

Pokud v průběhu utkání dojde k situaci, že rozhodčí není schopen utkání dokončit, pak je toto utkání skrečováno  

První dva týmy z EL Čechy a EL Morava budou hrát Play-Off v systému 1 ELM vs. 2. ELC (místo konání 

v herně vitěze základní části ELM) a 2.ELM vs. 1. ELC. (místo konání v herně 2. v pořadí základní části ELM)

Vítězové hrají o titul MČR, prohraní hrají o 3. místo. Vítěz základní části ELM hraje vždy v domácí herně

Mistr České republiky, reprezentuje ČMBS na DUNAJSKÉM POHÁRU (tuto sezónu je Rakousko pořádající země),

MČR vzniká nárok na finanční příspěvek 15.000,- Kč na náklady spojené s účastí nebo pořadatelstvím.

v neprospěch domácích.

Počet týmů v NLC/M je stanoven minimálně na 5 a maximálně na 8.

Vítěz NLC  je národním mistrem, mistr NL Čechy. NLM se nehraje. 

Týmy 1.-4. ze základní části ELC a ELM postupují v sezóně 2020/2021 do celostátní EXTRALIGY ČR.

Klub ELC a ELM, který odmítne účat v sezóně 2020/2021 v celostátní EXTRALIZE ČR se může účastnit 

ostatních soutěží ČMBS, ale o dva stupně nižší. Hráči hrající v sezóně 2019/2020 za tým, který odmítl

účast v celostátní EXTRALIZE ČR nesmí nastoupit v NLC/M v sezóně 2020/2021 za shodný klub jako 

Sankce za odstoupení družstva ze soutěže 5.000,- Kč -zůstává svazu.

Týmy úmístěné v ELC a ELM na 5.-8.místě setupují v sezóně 2020/2021 do NLC a NLM nebo nejbližší nižší soutěže.

NLC/M je složena takto: sestupující z ELC/M + dle úmístění z NLC/M aktuální sezóny. Ostatní sestupují do nižší 

Počet týmů v ELC/M je stanoven minimálně na 5 a maximálně na 8.

V případě , že je v NLC/M málo týmů, pak bude NLC/M doplněna z oblastí dle pořadí - vítězové oblastí.

v sezóně 2019/2020. Pokud hráč nastoupí, pak jeho zápasy budou skrečovány a klub bude postižen sankcí

soutěže. 

Ostatní prohřešky budou zapsány v kartě zápasu hlavním rozhodčím a o sankcích a postizích rozhodne VV sekce.

Domácí tým zajistí a zabezpečí kvalitu hry prostřednictvím rozhodčích, a to v minimálním počtu 

3x stolový rozhodčí + 1x hlavní rozhodčí nebo 3x stolový rozhodčí a hlavní rozhodčí je jeden z nich.

Není - li zajištěn dle bodu 4. dostatečný počet rozhodčích do termínu zahájení utkání dle rozlosování, pak je zápas

skrečován v neprospěch domácího týmu. 

1500 Kč za každý jednotlivý zápas.



1. HRÁČI - NASAZENÍ - SOUPISKA DRUŽSTVA

Stoly se losují kapitánem hostujícího družstva, střídání stolů standardní, řídí HR hlavní rozhodčí,

2. Platí zásada po odehrání kola nestřídající hostující hráč pro následné kolo zůstává na stole kde hrál

Před každým kolem předá domácí kapitán HR soupisku nasazených hráčů a hostující kapitán doplní hráče,

3. HR 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, 

4. Po prvním odehraném utkání platí aktuální GP v sezóně.

Pokud hráč nemá platný nebo nasazený GP v kádru K1,

5. Provede se přepočet platného GP z K52/2 vynásobený koeficientem 0,5.

Ústrojová kázeň, platí zásada jednotný úbor družstva vč.náhradníků

KÓD A povinně u finálových utkání soutěží a na všech MČR

košile, vesta-svetřík se znakem klubu, černé společenské kalhoty a černá obuv, motýlek nebo vázanka

KOD B  možno u ELC/M základní část, semifinále a NLC/M

povoleny černé společenské kalhoty a černá obuv, povolena polokošilenebo tričko s límečkem vč. Označení klubu

/vyjimka nejsou povoleny jeansy,sportovní kalhoty a obuv v jakékoli formě a podobě/

6.

SEKCE

Rozhodčí jsou před nástupem řádně proškoleni hlavním rozhodčím a na utkání nastupují řádně ustrojeni

dle dress code A nebo B - pro rozhodčí, platí pro ELC/M. 

REGLEMENT SOUTĚŽE - PRAVIDLA SOUTĚŽE

Finalista - Pohár, 3x medaile, diplom

Mistr České republiky - Pohár, 3x medaile, diplom

U zápasů NLC/M  doporučeno dress code B pro rozhodčí.

Hlavní rozhodčí je povinen zapsat výsledky zápasů ihned po každém hracím kole. 

ELC/M - sekce zajistí po odehrání soutěže, pro oba mistry pohár, 3x medaile pro 1.2.3. a diplom - základní část

V případě nefunkčnosti JVG, provádí hlavní rozhodčí zápis utkání v papírové podobě a na závěr vystavuje 

zápis o utkání, který  stvrdí podpisem oba kapitáni družstev a hlavní rozhodčí.

Tento zápis bude neprodleně zadán v elektronické podobě do systému JVG.

O nefunkčnosti JVG nebo dalších pořadatel informuje ihned sms ambasadora TD - 606071466 .



NLC/M - sekce zajistí po odehrání soutěže, pro oba mistry pohár, 3x medaile pro 1.2.3. a diplom 

pro každou NL

Případné změny, úpravy a výklad tohoto soutěžního řádu je oprávněn provádět pouze ambasador TD.

Platnost tohoto soutěžního řádu včetně příloh 3x kalendář utkání je od 1. 9. 2019 do 31.8. 2020.

ČMBS sekce karambol

ambasador TD

Mojmír Dunaj606071466


