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Článek I. MČR MS 3B družstev – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Oddíl 1.01 Status: 

(a) MČR 3B MS družstev - Mistrovství České republiky, turnaj tříčlenných družstev v trojbandu na malém stole 

(b) Pořadatelem je pro sportovní sezonu 2019-2020 klub BC Ostrava, V Zálomu 1, Ostrava, termín 27.6.-28.6.2020 

Oddíl 1.02 Právo účasti: 

(a) Právo účastnit se má evidovaný člen matrikou ČMBS splňující:  

(i) člen je řádně přihlášen jako hráč do sezóny /v souladu s Přestupním a hostovacím řádem/ 

(ii) klub má splněny závazky směrem k sekci /poplatek hráče start do sezóny, dle pokynů VV sekce/ 

(iii) klub má splněny závazky směrem k ČMBS /čl. příspěvek klubu/ 

Oddíl 1.03 Přihlášky: 

(a) Přihláška družstva musí být podána v termínu, pouze emailem na adresu skohout@cmail.cz, kde budou 

uvedeni min. tři hráči, konec přihlášek neděle do 20.00hod, jeden týden před akcí /tj. neděle 21.6.2020 do 

20:00 

(b) Odhlášení bez sankcí je možné do úterý 20.00hod, tj. dva dny po uzávěrce přihlášek.  

Oddíl 1.04 Startovné: 

(a) Startovné je 2.000Kč za družstvo 

(b) Platba hotově v místě turnaje. 

Oddíl 1.05 Družstvo: 

(a) Prezentace družstva na turnaji nejpozději 15 minut před slavnostním zahájením turnaje. 

(b) Nástup družstva 10 minut před zápasem k tréninku /pozdní nástup diskvalifikace viz. Čl. 1.9 sankce/. 

(c) Povinná účast konkrétních družstev na vypsaných ceremoniích dle harmonogramu soutěže. 

(d) Sportovní úbor pro Mistrovství republiky dress code A. 
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Oddíl 1.06 Nasazení družstev: 

(a) Hlavní soutěž 10 družstev dle níže uvedených kritérií. 

(i) nasazení pozice č. 1 obhájce titulu 2018-19 /nejvyšší pozice/ - BC Kladno 

(ii) na pozici 2-x budou zařazeni vítězové krajských soutěží družstev 3B MS, pořadí bude dáno GP družstva k 21. 6. 

2020, počet nasazených do hlavní soutěže bude upřesněn dle počtu přihlášených 

(iii) utkání hrají vždy tři hráči, kteří jsou před zápasem seřazeni dle GP a nastupují proti sobě hráči č. 1, hráči č. 2 a 

hráči č. 3 

Oddíl 1.07 Trofeje, prize money: 

(a) MČR 3B družstva MS 3B- vítěz MISTR ČR obdrží pohár, první, druhý a dva třetí medaile.  

(i) diplomy budou k dispozici na webu sekce pro první čtyři družstva. 

(ii) prize-money – 85 % vybraného startovného mezi první 4 družstva, 15 % na občerstvení účastníků 

1. diplom + medaile zlatá + pohár 

2. diplom + medaile stříbrná 

3. - 3. diplom + medaile bronzová  

Oddíl 1.08 Sekce: 

(a) Právo výkladu a úprav SŘ MČR MS 3B družstev, stanovení herního plánu a rozlosování, přísluší pouze VV 

sekce. 

(b) Ve středu do 20.00hod, 3 dny po uzávěrce bude vydán rozpis zápasů. 

(c) Sekce zajistí trofeje pohár vítěze, medaile 1,2,3-3. 

(d) Sekce zajistí databázi "diplom" volně stažitelný z webu sekce. 

(e) VV sekce zálohy neposkytuje, vyúčtování dle Manuálu sekce bude po ukončení akce. 

(f) VV sekce pověří svého zástupce funkcí delegáta sekce, jeho povinností je především dohled, kontrola 

dodržování pozice pořadatele, rozhodčího, hráče atd. 

Oddíl 1.09 Sankce: 

(a) Družstvo, pozdější odhlášení, neúčast na turnaje dle DŘ APP pokuta klubu 2500,- /2000,- obdrží pořadatel ve 

vyúčtování sekci viz. výběr startovného/. 

(b) Hráč nedodržení či porušení soutěžního řádu dle DŘ APP pokuta klubu 500,-. 

(c) Hráč je diskvalifikován, pokud nenastoupí řádně a včas ke svému zápasu. 

(d) Pořadatel, sekce, nedodržení SŘ dle DŘ a ustanovení APP. 
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(e) Sekce garantuje plnění všech svých závazků a nápravu případných chyb do 30 dnů. 

Oddíl 1.10 Distance partií: 

(a) Kvalifikace 25 karambolů / 30 náběhů 

(b) Hlavní soutěž: 30 karambolů / 30 náběhů 

(c) Semifinále a finále: 40 karambolů / 40 náběhů 

Článek II. MČR MS 3B družstev - HERNÍ SYSTÉM 

Oddíl 2.01 Hlavní soutěž - finálový turnaj: 

(a) Počet družstev: 

(i) hlavní soutěž 10 družstev, dvě skupiny po pěti 

(ii) první dva ze skupiny postupují do semifinále (body, score, GP, NS, NJP), kde se křížem utkají s prvním a druhým 

ze druhé skupiny 

(b) KO systém: 

(i) Poražení semifinalisté obsadí 2x3. místo 

(ii) ve vyřazovací části při remíze všech třech hráčů následuje rozstřel, a to i opakovaně na jeden náběh. Rozstřelu se 

zúčastní jeden vylosovaný hráč družstva A a k němu se přiřadí hráč stejného pořadí družstva B (tedy vylosuje-li se 

hráč č. 1 družstva A, rozstřel hraje s hráčem č. 1 družstva B). 

(c) Kvalifikace 

(i) systém kvalifikace bude upřesněn dle počtu přihlášených, každému přihlášenému jsou garantovány minimálně 2 

odehrané partie. 

(ii) preferovány jsou tříčlenné skupiny, vítěz vždy postupuje do další fáze turnaje 

(iii) přihlášená družstva budou nasazena do kvalifikace dle platného GP družstva, spočítaného dle GP hráčů – 

karamboly/náběhy (min 4 zápasy) ze sezóny 2019/20 nebo 2018/19 – novější platný, dále pak dle sezón starších 

max ze sezóny 2016/17, pokud hráč nemá 4 roky platný GP, GP družstva se počítá pouze ze zbývajících hráčů, 

krácený o jednu až dvě třetiny. 

  

(d) Trénink hráčů: 

(i) před začátkem všech partií 5 minut pro oba hráče. Délku tréninku kontroluje stolový rozhodčí, hlásí poslední 

minutu tréninku. 
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Článek III. MČR MS 3B – POŘADATEL 

Oddíl 3.01 Povinnosti pořadatele: 

(a) 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. tohoto SŘ.  

(b) Pořadatel zajistí odpovídající podmínky a prostor k prezentaci sponzorů ČMBS. 

(c) Pořadatel dbá ve zvýšené míře na dodržování časového harmonogramu akce 

(d) Pořadatel zajistí odpovídající kvalitu hracího materiálu, sukna a koulí.  

(i) po každém kole pořadatel čistí stoly včetně mantinelů (hladítko či lux) a koule. 

(e) Pořadatel zajistí odpovídající množství rozhodčích na turnaji včetně systému kvalifikace. 

(i) jak stolový rozhodčí, tak zapisovatel musí být společensky oblečeni, dress code R. 

(ii) každý rozhodčí musí být seznámen s dokumentem 2018-19 ROZHODČÍ viz stránky sekce a jakoukoliv spornou 

situaci řešit dle tohoto dokumentu. 

(f) Pořadatel vybírá startovné od hráčů viz. Čl.1.04/, následně předá nebo zašle delegátovi VV sekce, za kadeta a 

juniora, ženu, dívku se startovné nevybírá, hradí pořadatel, který pak následně uplatní ve vyúčtování akce 

sekci, prize-money vyplatí delegát sekce, není-li přítomen hlaví rozhodčí To samé platí i za nepřítomného 

hráče dle rozlosování /startovné slouží k vyplacení odměn/. 

(i) sekce zajistí pořadateli pohár pro MISTRA ČR, medaile první, druhý a 2x třetí, diplom, který bude k dispozici na 

webu sekce pro první čtyři, stanoví delegáta. VV sekce zálohy neposkytuje, vyúčtování dle dokumentu MANUÁL 

SEKCE 2019-20 bude po ukončení akce, součástí bude i vyúčtování za případné startovné kadeta, juniora, ženy, 

dívky, nepřítomného hráče 

(g) 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. 

(h) Platí ústrojová kázeň hráč sportovní úbor pro Mistrovství stupeň code A. 

(i) Pořadatel provádí zápis výsledků do výsledkového servisu on-line, nejdéle v den odehrání. 

(i) v případě, že pořadatel disponuje TV od sekce karambol je jeho povinností zabezpečit přenos zápasů skrze 

livescore výsledkového servisu. 

(j) Pořadatel provede před prvním zápasem hlavní části turnaje Slavnostní zahájení 

(i) každý účastník dané fáze turnaje musí být na ceremonii přítomen. 

(ii) úvod Slavnostního zahájení (pronese delegát ČMBS či hlavní rozhodčí): 
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„Dovolte, abych Vás jménem Českomoravského biliardového svazu přivítal na 

Mistrovství České republiky v disciplíně trojband, jehož pořadatelství se pro tuto 

sportovní sezonu ujal klub …..  .“ 

(iii) hlavní rozhodčí (stanoven v propozicích turnaje) seznámí hráče s parametry Mistrovství (limity partií, časové 

omezení atd.) 

(iv) hlavní rozhodčí představí hráče přítomné veřejnosti (Jméno, název domácího oddílu, nasazený průměr). Jako 

posledního představí úřadujícího Mistra ČR v dané disciplíně. Může představit i rozhodčí. 

(v) po představení všech hráčů delegát ČMBS nebo hlavní rozhodčí oficiálně zahájí Mistrovství: 

„Jménem Českomoravského biliardového svazu oficiálně prohlašuji toto Mistrovství 

za zahájené.“ 

Hlavní rozhodčí před začátkem každého kola přečte složení zápasů včetně nominovaného rozhodčí a stolu, na 

kterém se zápas odehraje.   

(k) Pořadatel dodržuje a zajišťuje každému hráči trénink dle soutěžního řádu. Přesnou délku tréninku kontroluje 

stanovený stolový rozhodčí a hráči zahlásí poslední minutu tréninku. 

(l) Podmínkou získání příspěvku na konání turnaje od Sekce karambolu ČMBS je zaslání krátkého shrnutí dění 

na turnaji ve formátu dokumentu Word a minimálně tří fotografií na emailovou adresu liborbaca@seznam.cz 

(m) Pořadatel provede po finálovém zápase Slavnostní ukončení: 

(i) slavnostního ukončení se musí zúčastnit všichni medailisté. Mohou i hráči, kteří se do semifinále neprobojovali. 

(ii) hlavní rozhodčí zkontroluje, zda nedošlo k překonání českého rekordu, jak u jednotlivce, tak v GP turnaje. Při 

překonání toto při vyhlášení zdůrazní. 

(iii) hlavní rozhodčí čí delegát zhodnotí turnaj po organizační stránce. 

(iv) hlavní rozhodčí přečte konečné pořadí mistrovství, u každého hráče uvede klub, body, NJP, sérii a GP. U vyhlášení 

medailistů předá delegát danou medaili a získané prize money. 

(v) po vyhlášení výsledků delegát ČMBS nebo hlavní rozhodčí oficiálně ukončí Mistrovství: 

„Jménem Českomoravského biliardového svazu oficiálně prohlašuji toto Mistrovství 

pro sportovní sezonu … /… za ukončené.“ 

Platnost tohoto soutěžního řádu je od 1. 9. 201 do 31. 8. 2020 

Vypracoval: VV ČMBS sekce karambol     

V Praze dne 1.9. 2019 


