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Článek I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Oddíl 1.01

Status:

(a)

Dlouhodobá soutěž (dále také „soutěž“) tříčlenných družstev (dále jen „D3“) v trojbandu (dále jen „3B“)
na malém stole (dále jen „MS“) zemského národního ligového formátu (Česká národní liga – dále jen „ČNL“
a Moravská národní liga – dále jen „MNL“), doplněná o nadstavbu republikového šampionátu (dále jen „šampionát“).

(b)

Vítěz ČNL se stává Mistrem Čech a vítěz MNL se stává Mistrem Moravy.

(c)

Vítězné národní družstvo základní části šampionátu je držitelem putovního Prezidentského poháru.

(d)

Vítěz šampionátu se stává Mistrem České republiky.

(e)

Pořadatel šampionátu D3 3B MS pro sezónu 2020–2021 bude zveřejněn v kalendáři soutěží a turnajů (dále
jen „kalendář“), jenž je dostupný na webu Českomoravského billiardového svazu (dále jen „ČMBS“), sekce
karambol ČMBS (dále jen „sekce“), a ve výsledkovém servisu (JVG) sekce.

Oddíl 1.02
(a)

Právo účasti:

Přihlásit se do soutěže má právo každý klub (družstvo klubu, člen klubu – dále jen „hráč“) evidovaný matrikou
ČMBS splňující:

i.

klub, ve kterém je hráč evidován, má splněny závazky směrem k ČMBS (členský příspěvek klubu);

ii. klub, ve kterém je hráč evidován, má splněny závazky směrem k sekci – poplatek hráče za start do sezóny,
dle pokynů Výkonného výboru sekce (dále jen „VV“), a v matrice ČMBS má řádně aktualizována požadovaná
data klubu a kontaktní osoby;
iii. hráč je řádně přihlášen do sezóny (v souladu s Přestupním a hostovacím řádem), v matrice ČMBS má platný
souhlas s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a aktualizovaná požadovaná data včetně
identifikační fotografie.

Oddíl 1.03
(a)

Přihlášky:

Přihlášky družstva do soutěže se podávají VV do 15. 7. 2020.

i.

doručeny VV z oficiálního e-mailu klubu

Oddíl 1.04

Startovné:

(a)

Výše poplatku za start každého družstva v soutěži – 1.400 Kč.

(b)

Platba poplatku bude součástí faktury vystavené sekcí v lednu 2021.

i.
(c)

vystavuje Generální sekretář ČMBS za členský příspěvek klubu, startovné za aktivní hráče v sezóně aj.

Účast družstva, které hraje na šampionátu, není zpoplatněna – postup se musí vybojovat z ČNL a MNL.

i.

družstvo může být na šampionát nominováno VV z pozice náhradníka

Oddíl 1.05
(a)

Družstvo (hráči):

Prezentace družstva u vrchního rozhodčího před prvním zápasem nejpozději předem:
➢ 20 minut při utkání soutěže,

i.

při pozdější prezentaci [včetně uplatnění čekací lhůty 20 min, resp. 60 min – Oddíl 6.01 písm. (f) bod i. a ii] se ruší
trénink podle písmene (e) body i. a ii.

➢ 10 minut při utkání baráže a šampionátu.
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Družstva jsou povinna zúčastnit se slavnostního:

i.

zahájení utkání soutěže, jehož součástí je představení družstev, hráčů včetně případných náhradníků, vrchního
rozhodčího a stolových rozhodčí (dále jen „rozhodčí“), program zápasů, limity zápasů a případně další důležité
parametry utkání (např. časové omezení strku aj.);

ii. zahájení turnaje baráže a šampionátu [viz Oddíl 6.01 písm. (l)];
iii. ukončení turnaje šampionátu [viz Oddíl 6.01 písm. (n)].
(c)

Sportovní úbor „dress code A“ nebo „dress code B“ – družstvo musí nastoupit v jednotném úboru.

i.

pro šampionát pouze „dress code A“

ii. při zjištění závady v ústrojenosti hráče (družstva) bude poskytnuta k jejímu odstranění lhůta max. 5 minut
iii. pokud nebude závada v ústrojenosti hráče či družstva odstraněna ve lhůtě podle bodu ii., tak není hráč připuštěn
do zápasu, resp. družstvo do utkání – následuje kontumace zápasu nebo utkání [viz také Oddíl 1.08
písm. (a) a (b)]
(d)

Nástup hráče 10 minut před každým vlastním zápasem [za pozdní nástup sankce podle Oddílu 1.08 písm. (k)].

(e)

Trénink hráčů (družstev):

i.

před prvním zápasem utkání soutěže můžou hostující hráči trénovat max. 10 minut a domácí hráči max.
5 minut;

ii. střídající hráč má právo na trénink podle bodu i.;
iii. v průběhu utkání soutěže není jiný trénink hráčů než uvedený v bodě i. a ii. povolen;
iv. před začátkem baráže (Článek IV.) může trénovat každé hostující družstvo max. 10 minut (začíná nejníže nasazené družstvo) a domácí družstvo max. 5 minut;
v. pořadatel šampionátu (Článek V.) vyhlásí v rámci harmonogramu turnaje pro všechna družstva tréninkové
jednotky (domácí družstvo max. 5 minut, každé z družstev mateřské ligy max. 10 minut a každé z družstev
hostující ligy max. 10 minut);
vi. v utkáních baráže (Článek IV.) a šampionátu (Článek V.) můžou hráči před každým svým zápasem trénovat
max. 5 minut (začíná hráč družstva, které je v herním systému uvedeno jako první).
(f)

Za družstvo můžou nastoupit hráči cizí státní příslušnosti – neplatí pro ně žádná omezení.

Oddíl 1.06

Trofeje, prize money:

(a)

Vítězové soutěže získávají pohár „MISTR ČECH“ a „MISTR MORAVY“, pohár obdrží i družstva na druhém
a třetím místě, a všechna první tři družstva sadu čtyř medailí (a příp. diplomy).

(b)

Nejúspěšnější družstvo vítězného národního týmu základní části šampionátu získává obvykle na jeden rok
(do doby pořádání následujícího šampionátu) do držení putovní „PREZIDENTSKÝ POHÁR“.

i.

povinností držitele je doplnit na pohár aktuální data [finanční podpora – Oddíl 1.07 písm. (f) třetí odrážka]
a předat pohár před zahájením následujícího šampionátu jeho pořadateli, resp. VV

ii. vítězné národní družstvo obdrží pamětní list
(c)

Vítěz šampionátu získává pohár „MISTR ČESKÉ REPUBLIKY“, pohár obdrží i družstva na druhém a třetím místě,
a všechna první tři družstva sadu čtyř medailí (a příp. diplomy).

(d)

Pořadatel šampionátu může na své náklady zajistit finanční odměny (prize money) a/nebo zajistit věcné ceny.

i.

odměny (finanční, věcné) pořadatel šampionátu rozděluje podle vlastní úvahy, zpravidla pro první tři družstva
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Oddíl 1.07

platnost od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021
Sekce:

(a)

Právo výkladu a úprav Soutěžního řádu D3 3B MS (dále jen „SŘ“), stanovení herního plánu a rozlosování,
přísluší pouze VV.

(b)

Řízením soutěže je pověřen zemský ambasador MS pro Čechy a zemský ambasador MS pro Moravu (dále jen
„ambasador“).

(c)

Rozlosování soutěže bude zveřejněno do dne 1. 9. 2020 (do 20:00 hod.).

i.

hrací dny stanovuje kalendář

(d)

Rozlosovaná hrací kola ČNL a MNL jsou plně v režii družstev a pořadatelů utkání.

(e)

Sekce zajistí trofeje – poháry a medaile udělované podle Oddílu 1.06 písm. (a) až (c).

(f)

Sekce poskytuje družstvům, které se účastní šampionátu, finanční podporu na účelně vynaložené náklady
spojené s dopravou, ubytováním aj. Družstvo:
➢ mateřské ligy – 1.000 Kč (3x),
➢ hostující ligy – 2.500 Kč (3x),
➢ držící Prezidentský pohár – 700 Kč.

i.

hrazeno ze startovného soutěže

ii. pokud není ČNL/MNL obsazena 8 družstvy, tak bude příslušná částka finanční podpory přiměřeně krácena
(konečná výše příspěvku bude stanovena v propozicích turnaje)
(g)

Pořadatel domácího utkání má právo požádat o finanční příspěvek (viz Oddíl 6.02).

i.
(h)

příspěvek se týká výhradně utkání ČNL, MNL, baráže a šampionátu [pořadatel utkání navazující nižší úrovně
národní ligy (dále jen „regionální soutěž“) nemá na příspěvek nárok]

VV má právo pověřit svého zástupce funkcí delegáta sekce (dále jen „delegát) – jeho povinností je především
dohled, příp. kontrola dodržování povinností pořadatelů (utkání, baráže a šampionátu), vrchního rozhodčího,
rozhodčích, hráčů atd.

i.

na šampionát VV vždy přidělí delegáta

(i)

VV si vyhrazuje právo v odůvodněných případech upravit výši finančních prostředků, které jsou specifikovány
v písmenu (f) a Oddíle 6.02.

(j)

Po skončení sezóny 2020–2021 provede VV vyhodnocení soutěže, a to jak po stránce formální (zejména působnost SŘ), tak po stránce její praktické realizace, které bude předloženo na Valné hromadě sekce (dále jen „VH“)
v roce 2021 k přijetí rozhodnutí o definitivním formátu soutěže pro následující sezóny. Pokud budou v rámci
přezkoumání proběhnuvší soutěže zjištěny nedostatky či problematické situace, tak VV předloží delegátům VH
alternativy jejich řešení.

Oddíl 1.08

Sankce:

(a)

Klub je za každé neodehrané jednotlivé utkání sankcionován samostatně dle bodu 5.5 Usnesení Valné hromady
ČMBS ze dne 27. 5. 2018, mimo administrativně pořádkové pokuty (dále jen „APP“) uváděné dle článku 3.2.1
prováděcích pokynů k Disciplinárnímu řádu ČMBS (dále jen „DŘ“).

(b)

Odsouhlasen příspěvek 5.000 Kč na účet sekce, který uhradí klub za každé neodehrané utkání svého družstva.
Z této částky bude 2.500 Kč zasláno na krytí výloh na účet klubu (družstva), které k utkání nastoupilo. Sportovně
pak pokaždé kontumace utkání.

(c)

Při druhém neodehraném utkání navíc odpočet 2 bodů ve výsledkové tabulce.

(d)

Třetí neodehrané utkání znamená nejen sankce podle písmen (a), (b) a (c), ale i vyloučení ze soutěže.

i.
(e)

diskvalifikace družstva a anulování výsledků družstva, dosažené výkony hráčů zůstávají v evidenci

Pokud se odehraje utkání soutěže pouze ve dvou hráčích, tak oslabené družstvo zaplatí kompletnímu družstvu
částku 1.000 Kč jako náhradu za výdaje a čas hráče, který nemůže nastoupit k zápasu.
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částka se vyplácí v hotovosti soupeři před utkáním, jinak nebude utkání vůbec zahájeno a tím i odehráno [bude
postupováno podle písmene (b)]

ii. ve dvou hráčích nelze k utkání baráže a šampionátu nastoupit – družstvo je vždy diskvalifikováno [udělí se pokuta
podle písmene (f)]
(f)

Za odstoupení družstva z rozehrané soutěže penalizace 3.000 Kč.

i.
(g)

odstoupení ze soutěže nedoprovází neodehraná utkání

Pořadateli utkání soutěže, baráže nebo šampionátu za pozdní odeslání zápisu o utkání se udělí APP ve výši
500 Kč podle článku 3.2.2 prováděcích pokynů k DŘ.

i.

bude uplatněno i v případě nezapisování odehraných zápasů po každém kole utkání

ii. platí povinný zápis výsledků skrze „LiveScore“ výsledkového servisu (JVG) sekce
(h)

Pořadateli utkání soutěže, baráže nebo šampionátu za nedodržení stanovených povinností se udělí APP ve výši
1.000 Kč podle článku 3.2.5 prováděcích pokynů k DŘ.

i.

např. za porušení ústrojové kázně hráčů, družstev a rozhodčích, konzumaci alkoholických nápojů, kouření včetně
elektronických cigaret apod.

ii. na návrh delegáta
(i)

Klubu (družstvu) za méně závažné porušení platných pravidel nebo řádů se udělí APP ve výši 500 Kč podle
článku 3.2.4 prováděcích pokynů k DŘ.

i.

např. za nevhodné či nesportovní chování, vzdalování se z místa pro hráče během zápasu, vzájemný koučink
hráčů apod.

ii. na návrh delegáta nebo vrchního rozhodčího
(j)

Hráči za nedodržení či porušení SŘ se může udělit APP ve výši až 1.000 Kč podle článku 3.1.1 prováděcích
pokynů k DŘ.

(k)

Hráč je diskvalifikován, pokud nenastoupí včas ke svému zápasu. Současně je klubu, který diskvalifikovaný
hráč jako člen družstva reprezentuje, udělena pokuta 1.000 Kč.

(l)

Pořadatel utkání soutěže, baráže nebo šampionátu a/nebo sekce při nedodržení SŘ postupuje při udělování
sankcí podle DŘ, resp. podle příslušných ustanovení z Usnesení Valné hromady sekce.

(m)

Sekce garantuje plnění všech svých závazků a nápravu případných chyb do 30 dnů.

Článek II. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Oddíl 2.01

Limity zápasů:

(a)

Všichni hráči 30 karambolů na max. 30 náběhů.

(b)

Finálová část šampionátu 40 karambolů na max. 30 náběhů.

Oddíl 2.02
(a)

Časové omezení na strk:

Limit na provedení strku 30 vteřin je nepovinný, ale preferovaný – kontrola času přes „LiveScore“.

i.

podrobný popis ovládání „LiveScore“ včetně návodu je k dispozici ve fóru sekce – vlákno „Webové počitadlo
výsledkového servisu“ (https://www.jvg.cz/forum/prispevek/90-webove-pocitadlo-vysledkoveho-servisu/)

ii. pokud není časový limit v zápase aplikován, tak může rozhodčí ve výjimečných situacích uplatnit časový limit 15
vteřin na základě článku 07 odst. 8 druhý pododstavec dokumentu „2020-21 ROZHODČÍ – směrnice CEB“
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[Pravidla pro rozhodčí – Evropský rozhodčí systém (ERS)], který je dostupný na webu sekce a ve výsledkovém
servisu (JVG) sekce (dále jen „ERS CEB“)
iii. v průběhu zápasu má hráč k dispozici 3x time-out

Oddíl 2.03

Výsledky obecně:

(a)

Varianty konečného stavu utkání – 2:0, 1:1 a 0:2.

(b)

Bodování zápasu – vítězství 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů.

(c)

Konečné pořadí v soutěži (ČNL a MNL) a turnajích (baráž, základní část šampionátu) stanovují dosažené
výsledky.

i.

určující jsou tato kritéria (v tomto pořadí do rozhodnutí): body, skóre a generální průměr (dále jen „GP“)
družstva; vzájemná minitabulka: body, skóre a GP družstva; nejlepší jednotlivý průměr (dále jen „NJP“) družstva
– vítězný; los

Oddíl 2.04
(a)

Baráže a šampionátu se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří v soutěžích D3 3B MS odehráli min. 4 utkání
a 10 zápasů, a z toho „venku“ min. 2 utkání a 5 zápasů.

i.
(b)

za „venkovní“ utkání jsou považována ta mimo mateřský a hostovací klub

Ve dvou hráčích nelze k utkání baráže ani šampionátu nastoupit – družstvo je vždy diskvalifikováno [udělí
se sankce podle Oddílu 1.08 písm. (e) bod ii.]

Oddíl 2.05
(a)

Hráči na turnajích:

Organizace turnajů:

Kluby (družstva), které splňují nominační kritéria pro účast v turnaji (baráž/šampionát), musí ve lhůtě do 3 dnů
po ukončení soutěží (ČNL, MNL a regionální soutěže) podat příslušnému ambasadorovi závaznou přihlášku
(potvrzení zájmu o účast v baráži/na šampionátu).

i.

příslušný ambasador do 3 dnů po termínu podání přihlášek k účasti v baráži/na šampionátu ověří potřebné
náležitosti (formální a věcná správnost přihlášky – zejména právo účasti v baráži/na šampionátu); následně vydá
propozice turnaje (nasazení družstev, určení pořadatele turnaje a potvrdí, změní nebo stanoví termín turnaje
v kalendáři)

ii. jeden den před konáním turnajem jsou kapitáni družstev (nebo jiná autorita klubu), kteří se zúčastní baráže/
šampionátu, povinni potvrdit účast svého družstva u pořadatele turnaje
iii. přednostní právo pořadatelství turnaje náleží nejlepšímu družstvu, které se účastní baráže/šampionátu [kritéria
v tomto pořadí do rozhodnutí: umístění v národní lize (umístění v regionální soutěži), GP družstva, NJP družstva
– vítězný, los]
iv. pořadatelství turnaje šampionátu se bude střídat (Čechy/Morava) a vybraný pořadatel se musí vždy lišit
od pořadatele šampionátu D3 MS v technických disciplínách

Článek III. NÁRODNÍ LIGA
Oddíl 3.01

Systém:

(a)

Soutěž je organizována samostatně pro Čechy (ČNL) a pro Moravu (MNL).

(b)

V soutěži je plánována účast 6 až 8 družstev.

i.

prioritou je max. stav – 8 družstev (min. stav 6 družstev)
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ii. klub nasadí do soutěže své „A“ družstvo
iii. za klub se může zúčastnit soutěže pouze jedno družstvo („A“) – jedině v případě neobsazení soutěže min.
6 družstvy může VV schválit, aby se soutěže zúčastnila dvě družstva („A“ a „B“) jednoho klubu
(c)

Herní systém („D“ domácí – „H“ hosté).
➢ 1. kolo 3D–1H 1D–2H 2D–3H
➢ 2. kolo 2D–1H 3D–2H 1D–3H
➢ 3. kolo 1D–1H 2D–2H 3D–3H

i.

při neúčasti jednoho z hráčů domácího/hostujícího družstva nastoupí takto oslabené družstvo se dvěma hráči,
a to vždy na pozicích č. 1 a č. 2

ii. hráč č. 3 družstva, které nastoupilo v kompletní sestavě, automaticky ve svém utkání zvítězil
iii. za odehrání utkání ve dvou hráčích sankce podle Oddílu 1.08 písm. (e)
(d)

Rozlosování soutěže

i.

základní (optimální) model nastaven pro 8 družstev na 14 kol

ii. hraje se systémem „každý s každým“ a „doma – venku“
iii. celé kolo, které zahrnuje čtyři utkání, se hraje v jeden termín podle rozlosování [viz Oddíl 1.07 písm. (c)]

iv. utkání má tři kola pro šest hráčů [3 hráči domácí a 3 hráči hosté proti sobě každý s každým, na 3 stolech systémem podle písmene (c) = celkem 9 zápasů] – případní náhradníci tímto nejsou dotčeni [viz Oddíl 3.03 písm. (b)]
v. z ekonomických a logistických důvodů VV doporučuje klubům (družstvům) uplatnit v max. možné míře pravidlo
zadání „dvojutkání“, když se po vzájemné dohodě dotčených klubů (družstev) k řádnému utkání podle předem
určeného termínu [viz Oddíl 1.07 písm. (c)] přiřadí vhodné utkání předchozího a/nebo pozdějšího kola
(tzv. „dohrávka“ a „předehrávka“) – pořadatel přeloženého utkání informuje o změně termínu způsobem
uvedeným v písmenu (e) bod i.; stejný princip lze použít i pro „trojutkání“ atd.
vi. protože je žádoucí snížit počet soutěžních kol (viz bod iii.), tak SŘ umožňuje a podporuje přesuny dohrávek,
předehrávek a kumulaci osamocených utkání do příhodných termínů rozlosování soutěže, tedy aby bylo možné
co nejčastěji využít postup podle bodu v. – tzn., že budou určeny dvojice týmů, které geograficky umožní tuto
koncepci efektivně řešit (VV přepokládá, že každé družstvo odehraje „dvojutkání“ min. 2x v podzimní a min. 2x
v jarní části soutěže)
(e)

Jestliže družstvo v určeném termínu [viz Oddíl 1.07 písm. (c)] nemůže k utkání nastoupit, je možné, pokud
se obě družstva předem dohodnou, utkání odehrát v dřívějším termínu.

i.

družstvo, které změnu termínu zapříčinilo, má povinnost informovat příslušného ambasadora a ve výsledkovém
servisu (JVG) sekce neprodleně provést patřičnou úpravu

ii. v případě, že k vzájemné dohodě nedojde, platí původní termín utkání (se všemi důsledky, které pro družstvo
plynou z neodehrání utkání – viz Oddíl 1.08)
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iii. ve výjimečných situacích (např. přírodní kalamita, dopravní nehoda aj.) rozhoduje o náhradním termínu utkání,
v úzké součinnosti s oběma dotčenými družstvy, příslušný ambasador

Oddíl 3.02

Výsledky:

(a)

Varianty skóre utkání – 18:0, 17:1, 16:2, 15:3, 14:4, 13:5, 12:6, 11:7, 10:8, 9:9, 8:10, 7:11, 6:12, 5:13, 4:14, 3:15,
2:16, 1:17 a 0:18.

(b)

Vítězové ČNL a MNL, a družstva na druhém a třetím místě – zisk titulu a trofejí [viz Oddíl 1.01 písm. (b) a Oddíl
1.06 písm. (a)].

(c)

První tři družstva ČNL a MNL postupují na šampionát (viz Článek V.)

i.

náhradníkem může být pouze družstvo z příslušné národní ligy (v sestupném pořadí konečné tabulky soutěže)

ii. v krajním případě je možné pozici náhradníka obsadit i družstvem z regionální soutěže příslušné národní ligy
(d)

Poslední dvě družstva ČNL a MNL se účastní baráže (viz Článek IV.)

i.

pokud není příslušná národní liga obsazena v max. počtu 8 družstev, tak se o volná místa baráž nehraje
a družstvo/a z regionální soutěže postupuje/í přímo do národní ligy

Oddíl 3.03
(a)

Utkání:

Kapitáni obou družstev nahlásí vrchnímu rozhodčímu kompletní sestavy hráčů pro utkání [včetně náhradníků,
pokud je postupováno podle písmene (b)], přičemž konkrétní nasazení hráčů do jednotlivých zápasů provádí
kapitán družstva podle vlastní úvahy před utkáním (na všechny zápasy utkání) nebo zvlášť před každým hracím
kolem (hráči se seřadí podle GP na pozice č. 1, 2 a 3).

i.

za správnost nasazení hráčů nese odpovědnost kapitán družstva

ii. do prvního utkání v sezoně je hráč nasazen podle aktuálního GP příslušné disciplíny – tzv. nasazený průměr, který
je dostupný ve výsledkovém servisu (JVG) sekce („Statistiky“ → „Nasazené průměry“ → „Disciplína“ → „Malý
stůl“ → „Trojband“), max. 4 roky zpět
iii. hráče, kteří GP podle podmínek bodu ii. nedisponují, nasadí do prvního utkání kapitán družstva
iv. dále jsou v průběhu sezóny hráči nasazováni podle aktuálního GP ze soutěže
(b)

Jestliže se utkání zúčastní náhradníci, jejichž počet není omezen, musí kapitán družstva vrchnímu rozhodčímu
specifikovat, zda bude/ou hrát náhradník/ci jeden nebo více zápasů, a které vybrané zápasy.

i.

v případě jednoho zápasu se musí určit, který konkrétní zápas druhého nebo třetího kola náhradník odehraje

ii. v případě dvou nebo více zápasů se musí určit, které konkrétní zápasy druhého a/nebo třetího kola náhradník/ci
odehraje/jí
iii. platí zásada, že náhradník (stejně jako každý hráč základní sestavy družstva) nemůže během utkání hrát 2x
se stejným soupeřem
iv. pokud náhradníky nasadí družstva domácích i hostů, tak první volbu má domácí družstvo (musí nahlásit
kompletní sestavu na celé utkání), a následuje volba družstva hostů (pro dodržení pravidla podle bodu iii.
se hosté musí přizpůsobit, a to i za cenu změny své základní sestavy)
(c)

Kapitán družstva hostů losuje stoly.

i.

hráči družstva hostů po celou dobu utkání stoly nemění („rotují“ hráči domácího družstva)

ii. v případě nasazení náhradníka/ů [viz písmeno (b) bod i. a ii.] ve druhém a/nebo třetím kole, tak náhradník hraje
vždy na stole střídaného hráče; pokud náhradník nastoupil ve druhém kole a dále hraje i kolo třetí, tak stůl
již nemění
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Článek IV. BARÁŽ
Oddíl 4.01
(a)

Systém:

Baráž je organizována samostatně pro Čechy (ČNL) a pro Moravu (MNL), včetně regionálních soutěží.

i.

postup a účast v ČNL/MNL není automatická – musí se vybojovat v barážových utkáních [tím není dotčeno ustanovení Oddílu 3.02 písm. (d) bod i.]

(b)

Baráž je jednodenní turnaj 4 nebo 3 družstev, který se hraje „jednokolově“ pro tři hráče družstva systémem
družstev „každé s každým“.

(c)

Pravidla účasti na turnaji baráže:

i.

poslední dvě družstva ČNL a MNL – pokud nebude postupováno podle výjimky dané Oddílem 3.02 písm. (d)
bod i.;

ii. dvě nejlepší družstva regionálních soutěží příslušné národní ligy (Čechy/Morava);
iii. v případě, že v rámci příslušné národní ligy (Čechy/Morava) se hraje několik regionálních soutěží stejné úrovně,
tak pro postup do baráže jsou určující tato kritéria (v tomto pořadí do rozhodnutí): umístění v soutěži, GP
družstva, NJP družstva – vítězný;
iv. při nasazení náhradního družstva (do baráže se nepřihlásí družstvo uvedené v bodě ii.) bude postupováno podle
bodu iii.;
v. klíč: pokud se do baráže nepřihlásí žádné družstvo ČNL/MNL (bod i.), postupují obě nejlepší družstva regionální
soutěže (bod ii.) přímo do ČNL/MNL; pokud se do baráže přihlásí jedno družstvo ČNL/MNL (bod i.), tak se baráž
hraje ve třech.
(d)

Herní systém („L“ národní liga = „L1“ lepší umístění a „L2“ horší umístění; „R“ regionální soutěž = „R1“ lepší GP družstva a „R2“ horší GP družstva).
3 družstva (L1, L2, R1 a R2) účastníci se seřadí na pozice č. 1, 2 a 3:
➢ 1. kolo 1–3

2. kolo 2–3

3. kolo 1–2

4 družstva (L1, L2, R1 a R2):
➢ 1. kolo L1–R2

Oddíl 4.02

2. kolo L2–R1

3. kolo L1–R1

4. kolo L2–R2

5. kolo R1–R2

6. kolo L1–L2

Výsledky:

(a)

Varianty skóre utkání – 6:0, 5:1, 4:2, 3:3, 2:4, 1:5 a 0:6.

(b)

První a druhé družstvo konečného pořadí baráže pro sezónu 2021/2022 postupuje do ČNL/MNL.

(c)

Třetí a čtvrté družstvo konečného pořadí baráže se pro sezónu 2021/2022 stává účastníkem příslušné regionální
soutěže.

i.

jsou náhradníky pro ČNL/MNL, kdyby družstvo podle písmene (b) nebo jiné družstvo z ČNL/MNL z jakéhokoliv
důvodu odstoupilo ze soutěže před zahájením sezóny 2021/2022

Oddíl 4.03
(a)

Utkání:

Kapitáni obou družstev nahlásí vrchnímu rozhodčímu před utkáním sestavy družstev podle GP na pozice č. 1,
2 a 3.

i.

za správnost nasazení hráčů nese odpovědnost kapitán družstva

ii. hráči jsou nasazováni podle aktuálního GP ze soutěží D3 3B MS
(b)

Stoly se nelosují.

i.

jsou přiděleny pořadatelem pro pozice hráčů č. 1, 2 a 3 všech družstev
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ii. nemění se po celou dobu turnaje

Článek V. ŠAMPIONÁT
Oddíl 5.01

Systém:

(a)

Republikový šampionát je organizován jako nadstavbový turnaj pro šest nejúspěšnější družstev zemských
národních lig (3 družstva ČNL a 3 družstva MNL) po ukončení obou soutěží [viz Oddíl 3.02 písm. (c)].

(b)

Šampionát je dvoudenní turnaj šesti družstev, přičemž každé utkání má jedno kolo pro tři hráče družstva.
V základní části (1. den — 6. kol) se družstva utkají podle čtvrtfinálového herního systému [viz písmeno (d)],
po níž následuje finálová část (2. den — 3. kola), kdy se odehrají utkání semifinále a finále.

(c)

Pravidla účasti na turnaji šampionátu:

i.

tři nejlepší družstva ČNL;

ii. tři nejlepší družstva MNL;
iii. v případě, že se na šampionát nepřihlásí družstvo uvedené v bodě i. a/nebo ii., tak při nasazení náhradního družstva bude postupováno podle Oddílu 3.02 písm. (c) bod i. a ii.
(d)

Herní systém
Družstva se seřadí do „tabulky nasazení“ na pozice č. 1 až 6 takto:
č. 1

první družstvo konečného pořadí národní ligy s lepším GP

č. 2

první družstvo konečného pořadí národní ligy s horším GP

č. 3

druhé družstvo konečného pořadí stejné národní ligy jako družstvo na pozici č. 1

č. 4

druhé družstvo konečného pořadí stejné národní ligy jako družstvo na pozici č. 2

č. 5

třetí družstvo konečného pořadí stejné národní ligy jako družstvo na pozici č. 1

č. 6

třetí družstvo konečného pořadí stejné národní ligy jako družstvo na pozici č. 2

základní část:
➢ 1. kolo 3–6

2. kolo 2–5

3. kolo 1–6

8. kolo S2–S3

9. kolo F1–F2

4. kolo 4–5

5. kolo 2–3

6. kolo 1–4

finálová část:
➢ 7. kolo S1–S4

Oddíl 5.02

Výsledky:

(a)

Varianty skóre utkání – 6:0, 5:1, 4:2, 3:3, 2:4, 1:5 a 0:6.

(b)

Putovní Prezidentský pohár získává vítězný národní tým podle dosažených výsledků v základní části turnaje –
zisk titulu a trofejí [viz Oddíl 1.01 písm. (c) a Oddíl 1.06 písm. (b)].

i.

započítávají se pouze výsledky utkání mezi družstvy Čech a Moravy

ii. vítězné národní družstvo určí nižší součet umístění (viz vysvětlivka) – držitelem poháru je nejúspěšnější družstvo
vítězné národní ligy
➢ vysvětlivka: zvítězí tým národní ligy, kdy součet umístění družstev v tabulce dosažených výsledků po základní části
dává součet 6 až 10 – např. družstva ČNL se umístila v pořadí na 1., 3. a 5. místě = součet 9 (1+3+5=9), družstva
MNL se umístila v pořadí na 2., 4. a 6. místě = součet 12 (2+4+6=12) – ČNL dosáhla součtu 9 (meze 6 až 10), je to
méně než 12 dosažených MNL a proto je ČNL vítězem základní části (trofej bude v držení družstva ČNL z 1. místa);
nebo družstva MNL se umístila v pořadí na 2., 3. a 5. místě = součet 10 (2+3+5=10), družstva ČNL se umístila
v pořadí na 1., 4. a 6. místě = součet 11 (1+4+6=11) – MNL dosáhla součtu 10 (meze 6 až 10), je to méně než 11
dosažených ČNL a proto je MNL vítězem základní části (trofej bude v držení družstva MNL z 2. místa); apod.
(c)

První čtyři družstva základní části turnaje postupují do finálové části.
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podle dosažených výsledků se pro semifinálová utkání družstva seřadí na pozice č. 1, 2, 3 a 4 (S1, S2, S3 a S4)

(d)

Mistra České republiky určí vyřazovací utkání (semifinále a finále) finálové části.

(e)

Vítěz šampionátu, a družstva na druhém a třetím místě – zisk titulu a trofejí [viz Oddíl 1.01 písm. (d) a Oddíl
1.06 písm. (c)].

Oddíl 5.03
(a)

Utkání:

Kapitáni obou družstev nahlásí vrchnímu rozhodčímu před utkáním základní části, semifinále a finále sestavy
družstev podle GP na pozice č. 1, 2 a 3.

i.

za správnost nasazení hráčů nese odpovědnost kapitán družstva

ii. hráči jsou nasazováni podle aktuálního GP ze soutěží D3 3B MS
(b)

Stoly se nelosují.

i.

jsou přiděleny pořadatelem pro pozice hráčů č. 1, 2 a 3 všech družstev a nemění se po celou dobu základní části
turnaje

ii. pro semifinále a finále turnaje určí stoly losem vrchní rozhodčí
iii. pořadatel po dohodě s vrchním rozhodčím může pro finále určit stůl, který bude z mediálních důvodů příhodnější
(např. natáčení obrazového záznamu, viditelnost reklamy, větší prostor pro diváky apod.)

Článek VI. POŘADATEL
Oddíl 6.01

Povinnosti:

(a)

Pořadatel (právnická osoba) přebírá od sekce plnou odpovědnost za zdárný průběh utkání, baráže či šampionátu (souhrnně dále také „akce“). Garantuje dodržování obecných pravidel a předpisů ČMBS včetně SŘ.

(b)

Pořadatel akce musí disponovat min. třemi MS (rozměr 210 x 105 cm) přiměřené kvality – sukno, mantinely atd.

i.
(c)

pořadatel šampionátu zajistí, že všechny MS budou v jedné místnosti (prostoru) herny

Pořadatel akce zabezpečí odpovídající kvalitu hracího materiálu, především sukna a koulí.

i.

po každém odehraném kole čistí stoly včetně mantinelů (vysavač) a koule – viz také písmeno (j)

ii. z důvodu přípravy hracího materiálu podle bodu i. a nastavení zápasů (příp. zápisu právě odehraných zápasů)
ve výsledkového servisu (JVG) sekce probíhá vždy po odehraném kole utkání technická přestávka v délce trvání
max. 10 minut
(d)

Pro každé utkání musí být vždy ustanoven vrchní rozhodčí. Pořadatel akce zajistí pro utkání nezbytné množství
rozhodčích.

i.

rozhodčí je seznámen s dokumentem „ERS CEB“ a jakoukoliv spornou situaci musí být schopen řešit dle této
směrnice (příp. po konzultaci s vrchním rozhodčím)

ii. rozhodčí musí být oblečen pro utkání:
➢ šampionátu – „dress code R“
➢ ČNL, MNL a baráže – „dres code S“
iii. ve výjimečných případech nemusí zápas řídit rozhodčí – v této situaci zápas řídí v utkáních:
➢ ČNL a MNL – hráč domácího družstva
➢ baráže – nehrající družstvo/a (účast 3 družstev – zbývající družstvo; účast 4 družstev – zbývající dvě družstva,
z toho první polovinu zápasu výše nasazené družstvo a druhou polovinu zápasu níže nasazené družstvo)
(e)

Pořadatel akce zpřístupní hernu min. 30 minut před začátkem utkání.
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pro baráž a šampionát min. 30 minut před začátkem oficiálních tréninků [viz Oddíl 1.05 písm. (e) bod iv. a v.]

ii. herna bude uklizena, stoly čisté a sukno vysáté, vyčištěné koule umístěny na stolech
(f)

Pořadatel soutěže (ČNL a MNL) odpovídá za dodržení času oficiálního začátku utkání.

i.

hostujícímu družstvu se bez omluvy akceptuje zpoždění max. 20 minut

ii. hostujícímu družstvu se při omluvě min. 60 minut před oficiálním časem začátku utkání akceptuje zpoždění max.
60 minut
iii. zpoždění domácího družstva je nepřípustné
iv. překročení povoleného limitu podle bodu i. a ii. a situace podle bodu iii. vždy znamená kontumace utkání
[viz také Oddíl 1.08 písm. (a) a (b)]
v. pro baráž a šampionát nejsou čekací doby povoleny
(g)

Pořadatel akce kontroluje dodržování pravidel ústrojové kázně, která jsou upravena pro hráče (družstvo) ustanovením Oddílu 1.05 písm. (c) a pro rozhodčí ustanovením písmene (d) bod ii.

i.

za nedodržení povinnosti pořadatele může být uplatněna sankce podle Oddílu 1.08 písm. (h)

ii. pravomoc k podání návrhu na udělení sankce podle bodu i. přísluší delegátovi, členovi Komise rozhodčích
Sportovní komise ČMBS, členovi VV nebo VV
(h)

V případě neodehráni utkání z jakéhokoliv příčiny vrchní rozhodčí provede o této skutečnosti zápis, ve kterém
uvede důvody, proč se utkání neuskutečnilo.

i.

při vzniku nesrovnalostí, podání protestů či námitek proč utkání neproběhlo, se do zápisu vyjádří všechny dotčené
osoby (především kapitáni družstev, pořadatel aj.)

ii. vrchní rozhodčí k zápisu doplněnému o vyjádření zúčastněných osob podle bodu i. připojí své stanovisko ke všem
popsaným skutečnostem, podepíše a odešle příslušnému ambasadorovi
(i)

Pořadatel akce je povinen zadávat výsledky zápasů do výsledkového servisu (JVG) sekce ihned po odehrání
utkání, protože z nich vychází správné nasazení hráčů družstva v případě dvou a více zápasů v jednom dnu
či víkendu

i.

prioritou je používání výpočetní a zobrazovací techniky pro zápis utkání, přenos on-line a live stream, včetně
časového limitu na strk (viz Oddíl 2.02) – podmínkou a nezbytností jsou kvalifikovaní rozhodčí

ii. v případě selhání výpočetní techniky (např. závada na počítači, dlouhodobý výpadek připojení k internetu,
nefunkčnost webových stránek sekce apod.) je povinností vrchního rozhodčího nebo pořadatele o této situaci
bezodkladně informovat příslušného ambasadora – poté vrchní rozhodčí vyhotoví zápis o utkání v papírové
formě a nechá potvrdit kapitány obou družstev [po zprovoznění systémů nebo na jiném funkčním výpočetním
zařízení bude zápis o utkání následně dopsán do výsledkového servisu (JVG) sekce]
(j)

Pokud není dohráno celé kolo akce, tak pořadatel akce ručí za dodržování přísného zákazu na stolech, kde již
zápas skončil, provádět jakékoliv činnosti, hlavně hrát, trénovat, připravovat stoly na další zápas (vysávat
či kartáčovat sukno, otírat mantinely a čistit koule atd.), upravovat hrací potřeby pro hru (např. tágo), vypínat
osvětlení, větrat apod.

(k)

Na akci se vztahují antidopingové předpisy stanovené Antidopingovým výborem ČR. V průběhu akce platí
zákaz konzumace alkoholických nápojů a kouření včetně elektronických cigaret – hráč nesmí používat, resp.
nesmí být případnou kontrolou u něj odhaleny zakázané látky.

i.

hráči užívající preparáty (např. léky), které obsahují látky spadají do seznamu zakázaných, si musí na své náklady
zajistit potřebnou zdravotní dokumentaci – odhalení použití nepovolených látek státními orgány povede
k diskvalifikaci a anulování výsledků, příp. k dočasnému pozastavení sportovní kariéry a v krajním případě
až k možnosti podání návrhu na vyloučení hráče z ČMBS (tímto není vyloučena trestně-právní odpovědnost hráče
za takové jednání)

ii. kouření je povoleno pouze mimo prostory určené pro hru
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Pořadatel baráže/šampionátu vždy provede slavnostní zahájení turnaje podle vydaných propozic [viz Oddíl
2.05 písm. (a) bod i.] dostupných ve výsledkovém servisu (JVG) sekce.

i.

každé družstvo v kompletním složení (tzn. včetně případných náhradníků) musí být přítomno na slavnostním
zahájení turnaje

ii. úvod slavnostního zahájení šampionátu zajišťuje delegát, zástupce pořadatele nebo vrchní rozhodčí (příklad
formulace textu „Dovolte, abych Vás jménem Českomoravského biliardového svazu přivítal na republikovém
šampionátu družstev v disciplíně trojband na malém stole, jehož pořadatelství se pro sezónu 2020–2021 ujal
klub …“)
iii. vrchní rozhodčí, který je stanoven v propozicích, seznámí družstva s parametry turnaje – program zápasů, limity
zápasů a případně další důležité informace (např. časové omezení strku aj.)
iv. vrchní rozhodčí představí družstva a hráče turnaje (jméno, název klubu aj.) – na šampionátu jako poslední uvede
družstvo úřadujícího mistra České republiky (pokud se účastní turnaje); může představit i rozhodčí
v. na šampionátu po představení účastníků podle bodu iv. delegát, zástupce pořadatele nebo vrchní rozhodčí
oficiálně zahájí turnaj (text „Jménem Českomoravského biliardového svazu oficiálně prohlašuji tento republikový šampionát za zahájený.“)
vi. vrchní rozhodčí před začátkem každého kola přečte složení zápasů včetně nominovaného rozhodčího a stolu,
na kterém se zápas odehraje
(m)

Pořadatel akce dodržuje a zajišťuje každému hráči trénink [viz Oddíl 1.05 písm. (e)]. Přesnou délku tréninku
kontroluje stanovený rozhodčí a hráči zahlásí poslední minutu tréninku.

(n)

Pořadatel šampionátu provede po finálovém zápase slavnostní ukončení turnaje podle vydaných propozic
[viz Oddíl 2.05 písm. (a) bod i.] dostupných ve výsledkovém servisu (JVG) sekce.

i.

povinnost účasti se týká všech čtyř družstev, kteří se umístili na 1. až 3. místě v konečném pořadí turnaje; ostatní
družstva, která se do semifinále turnaje neprobojovala, mají také právo zúčastnit se jeho slavnostního ukončení

ii. součástí slavnostního ceremoniálu je vyhlášení vítězného národního družstva (držitel poháru je nejúspěšnější
družstvo vítězné národní ligy), které získalo v základní části turnaje putovní Prezidentský pohár
iii. vrchní rozhodčí je povinen zkontrolovat, zda nedošlo k překonání českého rekordu, a to jak u jednotlivého družstva či hráče, tak u GP turnaje – pokud byl rekord překonán, poukáže na tuto skutečnost v rámci vyhlášení
konečných výsledků
iv. delegát, zástupce pořadatele nebo vrchní rozhodčí zhodnotí turnaj po organizační stránce
v. vrchní rozhodčí přečte konečné pořadí turnaje, přičemž u každého družstva uvede body, NJP, sérii a GP
vi. delegát, zástupce pořadatele nebo vrchní rozhodčí při vyhlášení družstev, které se umístily na 1. až 3. místě
v konečném pořadí turnaje, resp. získaly Prezidentský pohár, předá družstvům trofeje a finanční odměny [prize
money – viz Oddíl 1.06 písm. (b), (c) a (d)]
vii. po vyhlášení výsledků delegát, zástupce pořadatele nebo vrchní rozhodčí oficiálně ukončí turnaj (text „Jménem
Českomoravského biliardového svazu oficiálně prohlašuji tento republikový šampionát družstev v trojbandu
na malém stole pro sezónu 2020–2021 za ukončený.“)
(o)

Pořadatel šampionátu zajistí živý přenos z celého průběhu turnaje (nepovinné – doporučení VV).

i.

on-line přenos a archivní videosoubor budou dostupné ve výsledkovém servisu (JVG) sekce

ii. ČMBS si vyhrazuje právo umístit do živého přenosu loga svých partnerů
(p)

Pořadatel šampionátu v max. možné míře (zejména podle svých finančních možností) vynakládá prostředky
na propagaci turnaje (nepovinné – doporučení VV):

i.

nejpozději měsíc před začátkem turnaje povinnost publikovat oficiální plakát včetně log ČMBS a jeho partnerů;

ii. k propagaci využít především sociálních sítí (pořadatele i ČMBS);
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iii. pokusit se zajistit přítomnost kamer regionálního či celostátního TV kanálu, příp. zabezpečí krátkou video reportáž z průběhu turnaje;
iv. zajistit oficiální pozvání představitelů města či obce, kde se turnaj koná;
v. průběžně pořizovat fotografie, které během či po skončení turnaje publikuje na webových stránkách a sociálních
sítích ČMBS.

Oddíl 6.02
(a)

Finance:

Pořadatel akce má právo požádat o příspěvek stanovený v dokumentu „SAZEBNÍK sekce karambol“ k zajištění
pořadatelství (např. odměny pro rozhodčí):

i.

domácího utkání ČNL nebo MNL – 700 Kč;

ii. turnaje baráže – 3.000 Kč (4 družstva), 1.500 Kč (3 družstva);
iii. turnaje šampionátu – 8.000 Kč;
iv. vyúčtování – národní ligy souhrnně za podzimní část v prosinci 2020 a za jarní část květen 2021, turnaje
po ukončení akce.

Platnost tohoto SŘ je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

vypracoval Mgr. Roman Szczeponiec
parametry ambasador Morava Vladimír Burian a ambasador Čechy Martin Pešta
a za VV prezident Aleš Šlambor
schváleno VV dne 20. 8. 2020
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