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SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO OBLAST SEVERNÍ MORAVA 

KARAMBOL 3B ZS D2 (KRAJSKÝ PŘEBOR) 

 Sportovní řád (dále jen SŘ) je platný a závazný pro všechny kluby, družstva, hráče, rozhodčí,   

kteří se účastní soutěže dvojic v trojbandu na závodním stole. Za družstvo, hráče i rozhodčí je 

odpovědný klub, za který do soutěží hráči nastoupili, a který reprezentují.  

   Právo účasti v soutěži má každý evidovaný člen (hráč) matrikou ČMBS splňující:   

- člen je řádně přihlášen jako hráč do sezóny /v souladu s Přestupním a hostovacím 

řádem/  

- člen má splněny závazky směrem k sekci /poplatek hráče start do sezóny, dle pokynů VV 

sekce/  

- hráč je členem klubu severomoravské oblasti ČMBS  

Právo účasti má každý evidovaný klub matrikou ČMBS, který splňuje toto:  

 -  klub je registrovaný u ČMBS  

- klub zajistí, aby hrací materiál nebyl starší než 2 roky a byl pravidelně udržován a čistý 

(sukno, koule)  

- klub zajistí a garantuje pro pořádání soutěže minimálně zapisovatele, který je svými 

znalostmi a schopnostmi schopen provádět průběžné zápisy do JVG ČMBS.  

- stolové rozhodčí (zapisovatele) klub mít nemusí – nicméně je-li to volba klubu a stolové 

rozhodčí do soutěže nasadí, pak platí:  

a) stolový rozhodčí (zapisovatel) – je před utkáním řádně proškolen hlavním rozhodčím  

b) po celou dobu utkání (u všech disciplín a na všech stolech) bude stolový rozhodčí 

účasten (tzn. Rozhodčí jsou zajištěni pro všechny stoly nebo pro žádný stůl)  

c) rozhodčí byli přítomni a představeni při zahájení utkání  

d) rozhodčí se chovají nestranně a jsou řádně ustrojeni (doporučení dle dress code B 

pro rozhodčí)  
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- klub zajistí internetové připojení pro utkání soutěže, zápis do systému JVG ČMBS vloží 

po každém odehraném zápase okamžitě. Dále platí, že zápis o utkání vede v papírové 

podobě o všech utkáních. 

 

Obecná pravidla  

Každé utkání je termínově, časově, místně naplánováno a vyvěšeno v JVG ČMBS – termín, čas a místo 

je pro družstva závazný.  

Domácí klub zajistí, aby byla herna přístupná a připravena k soutěži nejpozději 30 minut před 

plánovaným utkáním (stoly budou vysáté, uklizené a hrací koule budou vyčištěné a umístěné na 

hracím stole).  

Hráči z jiného, než domácího klubu budou mít zajištěn čas na seznámení se s hracím stolem, jeho 

vlastnostmi, hracími koulemi, a to ve formě 10 - i minutového tréninku před zahájením utkání. 

Desetiminutový trénink bude umožněn také všem hráčům v případě přechodu na jiný stůl v průběhu 

turnajového dne. 

V ostatních případech se postupuje dle disciplinárního řádu ČMBS (dále jen DŘ).  

 

Formát utkání družstev: 

- Dvoučlenná družstva  

- Oba hráči družstva oblečeni jednotně a shodně dle dress code B nebo A – ČMBS  

- Disciplína: Trojband 

- Limit karambolů: 30 

- Limit náběhů: 40  

- Hrají zápasy systémem dle GP hráče následovně:  

1.host proti 1. domácímu, 2. host proti 2. domácímu 

- Rozhodující pro určení GP je výsledkový servis JVG CMBS s průměry hráčů (pro určení 

prvního zápasu sezóny jsou rozhodující nasazené průměry z předchozí sezóny)  

V případě rovnosti GP průměru mezi hráči družstva o nasazení hráče do zápasu 

rozhoduje kapitán družstva.  
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- Hraje se turnajovým systémem každý s každým 2x, proběhnou tři turnaje v datech: 

  Kdy Kde 
 

1. Turnaj Neděle 5.12.2021 
Herna BC Ostrava, V zálomu 2948/1, 700 

30 Ostrava-Zábřeh  

2. Turnaj Neděle 6.2.2022 Herna Vital Sports z.s., Vietnamská 1541, 
Ostrava Poruba  

 

3. Turnaj Neděle 3.4.2022 
Herna BC Havířov, J. Seiferta 1483, 

Havířov  

 

- Detailní rozlosování viz zvláštní dokument. Vzájemné zápasy družstev BC Havířov  lze po 

vzájemné dohodě předehrát. Tato dohoda musí být oznámena STK oblasti 

v dostatečném předstihu, aby bylo možné včas upravit systém JVG. 

Vítěz soutěže v sezoně získává titul: „Mistr družstev SM oblasti 3B ZS D2“ 

  

V Ostravě 19.11.2019 

  

Vypracoval Zbyněk Žabenský  


