
            
 

 

 

 

STRAHOVSKÁ 5 

 

 

 
 
Článek I.     STRAHOVSKÁ 5 – OBECNÉ 

 

Oddíl 1.01   Definice 
 

(a) STRAHOVSKÁ 5 – série pěti turnajů na malých stolech v trojbandu pro členy i nečleny ČMBS. 

 

Oddíl 1.02   Právo účasti: 
 

(a) Každý hráč se má právo přihlásit, to znamená, že nejsou kladeny žádné podmínky pro účast 

v turnaji. 

(b)     Každý hráč má zajištěnu účast a sehrání min. tří partií. 
(c)      Předepsaná ústroj - Dress code C, tj. civil (nikoliv pracovní oděv, montérky apod.). 

 

Oddíl 1.03   Přihlášky: 
 

(a)     Každý hráč se k účasti na každý turnaj musí přihlásit do začátku turnaje. 

 

Oddíl 1.04   Startovné: 
 

(a)      Startovné na turnaj je 150Kč, pro členy klubu 100Kč, studenti do 18 let, ženy a dívky zdarma.  
(b)     1/3 z vybrané částky startovného zůstává klubu, 2/3 se vkládají do jackpotu.  

 

Oddíl 1.05   Nasazení hráčů: 
 

(a) Do prvního turnaje jsou hráči nasazeni náhodným losem. 

(b) Od druhého turnaje bude do každé skupiny nasazen jeden hráč s nejvyšším počtem bodů z 

průběžného pořadí (s nejvyšším počtem bodů do skupiny A, s druhým nejvyšším do skupiny B 

atd.), zbytek hráčů v každé skupině určí los. 

(c) Systém hry určí pořadatel turnaje - hráči se rozdělí do skupin (minimální počet hráčů ve skupině je 

4, max. je 7), ve skupinách se hraje systémem každý s každým, hráč hrající 2. v pořadí dohrává ze 

základního postavení. 

(d) Dle výsledků ve skupinách se hráči nominují do K. O. pavouka. Nejdříve se seřadí hráči z prvních 

míst ve skupinách podle GP, poté hráči z druhých míst podle GP, dále ze třetích míst atd. Při 

stejném GP dvou hráčů rozhoduje jejich vzájemný zápas a poté největší série.  

(e) V K. O. pavouku hráč hrající 2. v pořadí dohrává ze základního postavení při dosažení shodného 

počtu bodů se hraje tzv. rozstřel, tzn. oba hráči začínají ze základního postavení (začíná hráč, 

který hrál první v pořadí) a vítězí ten hráč, který dosáhne většího počtu karambolů. V dalších 

kolech K. O. pavouku si pořadatel vyhrazuje právo změnit systém hry (počet karambolů nebo 

náběhů k dosažení vítězství ve hře), což závisí dle počtu hráčů a dle času.  



            
 

 

 

 

 

 

(f) Bodování do celkového pořadí - hráč na 1. místě obdrží 30 bodů, na 2. místě 29 bodů, na 3. místě 

28 bodů atd. Další hráč v pořadí obdrží vždy o 1 bod méně než hráč na vyšší pozici před ním. 

(g) Po odehrání posledního turnaje se všem hráčům škrtne nejhůře odehraný turnaje, tzn., 

 každému se započítají pouze čtyři nejlépe odehrané turnaje (příklad: hráč se zúčastní 4 turnajů, 

takže se mu škrtne turnaj, kterého se nezúčastnil). 

 

  Oddíl 1.06   Povinnosti hráčů: 
 

(a) Každý hráč je povinen dodržovat průběžnou desinfekci. 

(b)  Uslyší-li hráč při hře poplašný signál (zvonění), musí okamžitě přerušit hru, odložit tágo a              

neprodleně se dostavit k desinfekčnímu bodu. Ostatní hráči se k tomuto bodu dostaví ihned 

po  zaznění signálu. 

 
 
Oddíl 1.07   Odměny pro výherce: 
 

(a) Jackpot bude vyplácen po skončení posledního turnaje přibližně takto: 1. místo 50%  

 

                2. místo 30% 

 

                               3. místo 15% 

 

                4. místo 5% 

 (b)    Podmínkou pro vyplacení jackpotu je odehrání minimálně tří turnajů. 

 

 
Článek II.  STRAHOVSKÁ 5  – POŘADATEL 

 

Oddíl 2.01   Povinnosti pořadatele 
 

(a)   Pořadatel ručí a nese plnou odpovědnost za dodržení SŘ, nedostatky a chyby jdou na jeho  

vrub.  

(b)    Pořadatel vybírá startovné od hráčů viz. Čl. 1.04 

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

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

(e)    Pořadatel provede po finálovém zápase Slavnostní ukončení. 

Vypracoval Tomáš Mondšpígl 

V Praze dne 12. 7. 2022 


