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Článek I. 5 pins-VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Oddíl 1.01 Status: 

(a) VC 5pins a MČR 5 pins je nekonečnou sérií turnajů jednotlivců ve 5 pins na velkém stole. Jsou podkladem 
pro žebříček hráčů České republiky v 5 pins.  

Oddíl 1.02 Právo účasti: 

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

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

ii. člen evidován, má splněny závazky směrem k sekci /poplatek hráče start do sezóny, dle pokynů VV sekce/ 

iii. klub, kde je člen evidován, má splněny závazky směrem k ČMBS /čl.příspěvek klubu/ 

iv. pro účast na MČR je podmínkou státní občanství České republiky 
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Oddíl 1.03 Přihlášky: 

(a) Přihláška hráče musí být podána v termínu, na webu sekce do výsledkového servisu, ve výjimečných 
případech lze přihlášku podat emailem pořadateli. Přihláška je v tomto případě platná až po potvrzení 
pořadatele. 

(b) Pokud hráč odstoupí z rozehrané fáze turnaje, může na jeho místo nastoupit první hráč, který nepostoupil 
z předchozí fáze turnaje – je-li přítomen, má přednost před náhradníkem pořadatele. 

(c) Pokud hráč nenastoupí do turnaje je možný start náhradníka pořadatele. 

Oddíl 1.04 Startovné: 

(a) Startovné do turnaje 200,- Kč kvalifikační fáze. Do hlavní doplatek 300Kč. 

(b) Startovné neplatí kategorie kadet, junior, ženy a dívky /hradí pořadatel/ 

(c) Platba v hotovosti v místě konání turnaje 

Oddíl 1.05 Hráč: 

(a) Prezentace hráče na turnaji nejpozději 15 min před prvním utkáním 

(b) Nástup hráče 10 min před vlastním zápasem k tréninku /pozdní nástup – přichází o trénink, nedostavení skreč 
a pokuta/ 

i. Trénink hráče 5 minut 

(c) Povinná účast konkrétních hráčů na vypsaných ceremoniích dle harmonogramu turnaje 

(d) Sportovní úbor –dressCode B+ 
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Oddíl 1.06 Nasazení hráčů: 

(a) Na první soutěž nebyl žádný hráč nasazen. 

(b) Nasazení do dalších turnajů jsou hráči podle žebríčku a počtu skupin. Nasazuje se maximálně 8 hráčů.  

2 skupiny – A 1,4 B 2,3; 3 skupiny A 1,6 B 2,5 C 3,4; 4 skupiny A 1,8 B 2,7 C 3,6 D 4,5  

Oddíl 1.07 Trofeje, prize-money: 

(a) Prize-money - rozdělení startovného vybraného za disciplínu dle klíče. 

i. Pořadatel garantuje minimální výši prize-money 4000,- 

ii. Pořadatel může využít částku nad minimální odměny na zajištění pohárů, rozhočích, občerstvení a ostatních 
nákladů v souladu s dobrými mravy. 

(b) Minimálně jsou však garantovány odměny ve výši 4000,- Kč. 

i. Rozdělení 1. místo 2000,-, 2. místo 1000,-, 2x3. místo 500,- 

(c) Navýšení odměn, případné medaile a věcné ceny nepovinně zajišťuje ve své režii pořadatel. V případě MČR 
zajišťuje pohár pro vítěze a medaile sekce. 

(d) Při velké ceně obdrží 4 hráči poháry/1,2,3,3/ , v případě účasti do 7 hráčů, tak pohár je jen pro první 3 hráče. 

Oddíl 1.08 Sekce 

(e) Má právo výkladu a úprav SŘ 5pins, stanovení herního plánu a rozlosování přísluší pouze ambasadorovi 5 
pins a VV sekce 

(f) Rozlosování konkrétního turnaje bude zveřejněno nejpozději tři dni po ukončení možnosti přihlášek. 

(g) VV sekce může pověřit svého zástupce funkcí delegáta sekce, jeho povinností je především dohled, kontrola 
dodržování pozice pořadatele, rozhodčího, hráče atd. 

Oddíl 1.09 Sankce 

(h) Hráč, pozdější odhlášení, neúčast na turnaji dle DŘ APP pokuta klubu 1500,- /1000,- obdrží pořadatel ve 
vyúčtování sekci viz. výběr startovného/. 

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

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

(k) Pořadatel, sekce, nedodržení SŘ dle DŘ a ustanovení APP. 

(l) Sekce, garantuje plnění všech svých závazků a nápravu případných chyb do 30 dnů. 
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Článek II. 5 PINS HERNÍ SYSTÉM 

Oddíl 2.01 Systém soutěže: 

(a) Hlavní soutěž začíná buď pavoukem nebo ihned při účasti 11 a méně hráčů. 

(b) Systém dle počtu účastníků   

i. 5-7 účastníků – každý s každým, lepší 3 z 5 setů. 

ii. 8-11 dvě skupiny – dva nejlepší z každé postupují do finálového pavouka. A1 x B2 B1 x A2. Skupiny lepší 2 z 3 
setů. Pavouk lepší 3 z 5 setů. 

iii. 12-15 3 skupiny – První dva postup. Pokud se postupuje s 3.místa, tak kritérii jsou body, vzájemný zápas, rozdíl 
setů, general, los. Ve skupině s více hráči než ostatních skupinách se škrtá výsledek s posledním hráčem ze 
skupiny. Skupiny lepší 2 z 3 setů. Pavouk lepší 3 z 5 setů. 

iv. 16-20 4 skupiny. První dva postup. Kritérii jsou body, vzájemný zápas, rozdíl setů, general, los. Ve skupině s více 
hráči než ostatních skupinách se škrtá výsledek s posledním hráčem ze skupiny. Skupiny lepší 2 z 3 setů. Pavouk 
lepší 3 z 5 setů. 21+ určí dle možností pořadatel. Hráč má garantovány minimálně 2 zápasy. 

v. O pořadí ve skupinách rozhodují tato kritéria v tomtéž pořadí: body, vzájemný zápas, rozdíl setů, průměr ze 
skupiny.  

vi. Čtvrtfinále je určeno pořadím hráčů ve skupinách. Hráči jsou seřazeni dle výsledků ve skupinách (umístění, body, 
rozdíl setů, general) na pozice 1 – 8. Pavouk (1 – 8) – (4 – 5), (2 – 7) – (3 – 6). V případě jen dvou skupin je pavouk 
A1 x B2, B1 x A2. 

vii. O pořadí poražených čtvrtfinalistů a semifinalistů rozhoduje pořadí po skupinách. Například nejlepší hráč po 
skupinách nemůže skončit hůře než 5. po porážce v pavouku pro 8 hráčů. 

(c) Časové limity 

i. Při 5 pins není povinný časový limit 

ii. Při pomalé hře je hře hráč nejdříve varován rozhodčím, při druhém varování ztrácí set. Při třetím zápas. 

iii. Na vrcholných akcí může být nastaven časový limit na strk v hlavní soutěži v souladu s pravidly CEBu. 
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Oddíl 2.02 Bodování 

(a) Bodování zápasů, limit setů a general 

i. Zápas na 2 vítězné sety: 
Výhra 2 – 0 na sety = vítěz 1 bod za zápas 3 body do setů. Soupeř 0 bodů za zápas i sety 

Výhra 2 - 1 na sety = vítěz 1 bod za zápas 2 body do setů. Soupeř 0 bodů za zápas a 1 bod do setů. 

ii. Zápas  na 3 vítězné sety: 
Výhra 3 – 0 na sety = vítěz 1 bod za zápas 5 body do setů. Soupeř 0 bodů za zápas i sety 

Výhra 3 - 1 na sety = vítěz 1 bod za zápas 4 body do setů. Soupeř 0 bodů za zápas a 1 bod do setů. 

Výhra 3 - 2 na sety = vítěz 1 bod za zápas 3 body do setů. Soupeř 0 bodů za zápas a 2 body do setů. 

iii. Další důležitý parametr je poměr mezi body pro a proti. Výsledný poměr je používán jako ratio nebo general. 
Např. Při výhře 60-30, 60-30 máte tedy 1 bod za výhru, 3body do setů a Váš general je 120/60 tedy 2.0000 

iv. Limit setů je stanoven na 60 bodů. 

v. Set je ukončen při vyrovnání nebo překročení limitu setu. Obvyklá hodnota je 60 bodů. Do generalu se počítají 
body i přes tuto hranici. 66 – 22 je normální výsledek a výsledný general je v tomto případě za set 3.0000 pro 
vítěze a 0.3333 pro poraženého. 

(b) Kritéria pořadí – 

 Body za zápas 
 V případě rovnosti bodů dvou hráčů rozhoduje vzájemný zápas 
 Pokud mají stejně bodů 3 a více hráčů, tak se rozhoduje v pořadí. Větší rozdíl mezi sety, 

general a pro poslední dva opět vzájemný zápas. 

 

(c) Za umístění ve velké ceně jsou přiděleny hráčům body dle následujícího klíče 

 

1. místo 20 
2. místo 16 

3.-4. místo 12 
5. – 6. místo 10 
7. – 8. místo 8 

9. – 10. místo 6 
11. – 13. místo 4 
14. – 16. místo 3 
17. – 20. místo 2 

21.+ místo  1 
 



  

Českomoravský billiardový svaz / The Billiard Association of the Czech Republic 
                         Verze 5. 10. 2021                                                  platnost od 17. 10. 2021 do 31. 8. 2022 

 

ČMBS • Českomoravský billiardový svaz •  Zátopkova100/2 • Praha 6 - Břevnov 160 17 

Spisová značka L2406 u Městského soudu v Praze • IČO 47608994 • www.cmbs.cz 

SEKCE KARAMBOL • www.ceskykarambol.cz • karambol@cmbs.cz • transparentní účet č.ú.212 931 763 / 0600 

 
7 

 

(d) Pro MČR je počet bodů násoben koeficientem 1,5 a zaokrouhlen nahoru. Viz. tabulka 

 

1. místo 30 
2. místo 24 

3.-4. místo 18 
5. – 6. místo 15 
7. – 8. místo 12 

9. – 10. místo 9 
11. – 13. místo 6 
14. – 16. místo 5 
17. – 20. místo 3 

21.+ místo  2 

Oddíl 2.03 Harmonogram 

(a) Příklad 17 hráčů na dvou stolech – VYŘAZOVACÍ ČÁST V NEDĚLI 

KOLO ČAS KONÁNÍ STŮL 1 STŮL 2 
Skupiny 1 SO 10:00 A1 x A2 A4 x A5 
Skupiny 2 SO 11:00 B1 x B2 B3 x B4 
Skupiny 3 SO 12:00 C1 x C2 C3 x C4 
Skupiny 4 SO 13:00 D1 x D2 D3 x D4 
Skupiny 5 SO 14:00 A1 x A3 A2 x A4 
Skupiny 6 SO 15:00 B1 x B3 B2 x B4 
Skupiny 7 SO 16:00 A2 x A3 A1 x A5 

 SO 16:45 SLAVNOSTÍ ZAHÁJENÍ VELKÉ CENY 
Skupiny 8 SO 17:00 C1 x C3 C2 x C4 
Skupiny 9 SO 18:00 D1 x D3 D2 x D4 

Skupiny 10 SO 19:00 A3 x A4 A2 x A5 
Skupiny 11 SO 20:00 B1 x B4 B2 x B3 
Skupiny 12 SO 21:00 C1 x C4 C2 x C3 
Skupiny 13 NE 10:00 D1 x D4 D2 x D3 
Skupiny 14 NE 11:00 A1 x A4 A3 x A5 

1/4 NE 12:00 4 – 5 3 - 6 
1/4 NE 13:30 1 – 8 2 – 7 

SEMIFINÁLE  NE 15:00 (1-8) – (4 - 5) (2-7) – (3-6) 
FINÁLE NE 16:30 FINÁLE VC (LOS STOLU) 

IHNED PO SKONČENÍ FINÁLOVÉHO ZÁPASU SLAVNOSTÍ UKONČENÍ VC 

(b) Návrh harmonogramů výše je nezávazný, pořadatel může upravit dle svých možností 

 

 



  

Českomoravský billiardový svaz / The Billiard Association of the Czech Republic 
                         Verze 5. 10. 2021                                                  platnost od 17. 10. 2021 do 31. 8. 2022 

 

ČMBS • Českomoravský billiardový svaz •  Zátopkova100/2 • Praha 6 - Břevnov 160 17 

Spisová značka L2406 u Městského soudu v Praze • IČO 47608994 • www.cmbs.cz 

SEKCE KARAMBOL • www.ceskykarambol.cz • karambol@cmbs.cz • transparentní účet č.ú.212 931 763 / 0600 

 
8 

 

Článek III. 5 PINS - 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 musí disponovat minimálně dvěma stoly, při více stolech může být rozlosování upraveno. 

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

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

(f) Pořadatel zajistí odpovídající množství rozhodčích na turnaji. 

i. Rozhodčí je zajištěn na závěrečnou vyřazovací část 

ii. Ostatní zápasy si řeší sami hráči a v případě sporných situací vyzvou turnajového ředitele nebo jeho zástupce či 
rozhodčího k řešení situace. Stejně tak jsou zodpovědní za počítání bodů a stavění figurek  

(g) Pořadatel vybírá startovné od hráčů, za kadeta a juniora, ženu, dívku se startovné nevybírá, hradí pořadatel, 
který pak následně uplatní ve vyúčtování akce sekci, prize-money vyplatí ředitel turnaje nebo jím pověřená 
osoba. 

i. Sekce stanoví delegáta. VV sekce zálohy neposkytuje, vyúčtování bude po ukončení akce dle schválených 
podmínkách VV sekce, součástí bude i vyúčtování za případné startovné kadeta, juniora, ženy, dívky, 
nepřítomného hráče. 

ii. Vypsání vyšších odměn je plně v kompetenci pořadatele. 

(h) 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. 

(i) Platí ústrojová kázeň code B+. 

(j) Pořadatel provede Slavnostní zahájení dle vydaného Harmonogramu akce. 

i. Každý hráč hlavní části turnaje musí být na Slavnostním zahájení přítomen. 

ii. Úvod Slavnostního zahájení hlavní rozhodčí nebo zástupce klubu: 

„ Dovolte, abych Vás jménem Českomoravského biliardového svazu přivítal na X. 
Velké ceně v disciplíně 5 pins, jehož pořadatelství ujal klub …..  .“ 
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iii. Hlavní rozhodčí (stanoven v propozicích turnaje) seznámí hráče s parametry Velké ceny  

iv. Hlavní rozhodčí představí hráče přítomné veřejnosti (Jméno, název domácího oddílu, nasazení). Jako posledního 
představí prvního nasazeného celkového pořadí Velké ceny. Může představit i rozhodčí. 

v. Po představení všech hráčů delegát ČMBS nebo hlavní rozhodčí oficiálně zahájí Mistrovství: 

„Jménem Českomoravského biliardového svazu oficiálně prohlašuji tuto Velkou cenu 
za zahájenou.“ 

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 kontrolují 
stanovený stolový rozhodčí či hráči v základní části. 

(l) 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. U vyhlášení medailistů předá 
ředitel turnaje získané prize-money. 

v. Po vyhlášení výsledků delegát ČMBS nebo hlavní rozhodčí oficiálně ukončí Velkou cenu: 

„Jménem Českomoravského biliardového svazu oficiálně prohlašuji tuto X. Velkou 
cenu za ukončenou.“ 
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Článek IV. Žebříček 5 PINS 

Oddíl 4.01 Žebříček: 

(a) Žebříček je sestavován na základě umístění v posledních 6 turnajích ve 5pins. Mezi tyto turnaje se počítají 
jen Velké Ceny nebo MČR. 

(b) Pro výsledné pořadí se počítá jen 5 nejlepších. Nejhorší se škrtá. 

(c) Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet umístění na prvním místě. V případě rovnosti na dalších místech, 
druhém, třetím. Posledním kritériem je poměr v aktuální sezoně. (jen VC, MČR) 

(d) Žebříček je vždy vydáván sekcí do 14 dní po skončení turnaje. 

(e) Žebříček je podkladem pro nominace na reprezentaci ČR, o které rozhoduje VV sekce. 

 

 

 

Platnost tohoto soutěžního řádu je od 17. 10. 2020 

Vypracoval: VV ČMBS 

V Praze dne 5. 10. 2021 

 


