ČESKOMORAVSKÝ BILLIARDOVÝ SVAZ
S t ř e d o č e s k á, z á p a d o č e s k á a
s e v e r o č e s k á oblast

SOUTĚŽNÍ ŘÁD
Technické disciplíny sezona 2022/23
1. t ř í d a
1. Družstva StČ, ZČ a SČ TD
2. Rozlosování
3. Soutěžní disciplíny, limity
4. Organizace

1. Družstva StČ, ZČ a SČ TD
1. třída:
1. TJ Sokol Plzeň B
2. Chomutov A
3. Žižkov C
4. BC Most B
5. Trmice C
6. SK Billiard Centrum Praha
7. Žižkov D
8. Nýřany B
9. Strahov B

2. Rozlosování
Bude vloženo na web JVG jako samostatný dokument

3. Soutěžní disciplíny, limity
volná hra

175/20

kádr 52/2

125/20

jednoband

70/20

4. Organizace
Oblečení na utkání – dress code B (nemusí být dodržen ze zdravotních důvodů, např.
lékařem nařízená otevřená obuv apod.). Nedodržení nařízeného ustrojení bude
pokutováno částkou 500Kč dle Disciplinárního a přestupkového řádu ČMBS.
Hráči a kluby jsou povinni dodržovat Pravidla karambolu ČMBS.
Každé družstvo pro jeden zápas tvoří 3 hráči. V TD tito hráči hrají proti sobě podle
GP v každé disciplíně na kartě hráče. Tzn. hráč č. 1 proti 1, 2-2 a 3-3.
Vedoucí hostujícího družstva předá vrchnímu rozhodčímu seznam hráčů a jejich
pořadí dle nasazeného GP. Pokud družstvo přiveze na hrací den více jak 3 hráče,
tak před zápasem odevzdá vedoucí družstva seznam tří vybraných hráčů pro
každou disciplínu vrchnímu rozhodčímu. Před každým zápasem si hostující hráči

vylosují stůl (po vzájemné dohodě je též možno nasadit hráče č. 1 na stůl č. 1
hráče č. 2 na stůl č. 2 a hráče č. 3 na stůl č. 3).
Z domácího oddílu musí být stanoven vrchní rozhodčí. Jednotlivé partie budou
soudcovat nehrající hráči (po domluvě), takže domácí družstvo je povinné
zajistit 3 stolové rozhodčí.
Výsledky utkání vkládá na webové stránky ČMBS domácí družstvo nejpozději 3. den
po odehraném utkání (případně při problémech s vložením zašle na email
tomas.mon@seznam.cz ). Při pozdějším vložení na web je domácí družstvo povinno
zaplatit pokutu ve výši stanovené Disciplinárním a přestupkovým řádem ČMBS, tj.
500Kč na účet ČMBS s poznámkou „pokuta na konto Středočeské oblasti za pozdní
vložení výsledků na web“. Hostující družstvo zápis překontroluje, případně upozorní
na chybu.
Pokud dojde po vzájemné dohodě klubů k přesunu utkání o více, jak 1 den je nutné
to včas oznámit na email tomas.mon@seznam.cz nebo na tel. 774259469.
Družstvu, které se nedostaví k turnaji bez pádného důvodu, budou všechny zápasy,
které mělo odehrát, kontumovány v jeho neprospěch 18:0. Za neúčast v turnaji
zaplatí v souladu s disciplinárním řádem ČMBS pokutu 1000,- Kč.
Na konci sezóny poslední dvě družstva z 1. třídy sestupují do 2. třídy a první
družstvo z 2. třídy postupuje do 1. třídy.

VYPRACOVAL DNE 3. 9. 2021
MONDŠPÍGL TOMÁŠ

