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Článek I.

OBECNÁ 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 mistrovství (dále jen „šampionát“).

b)

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

c)

Vítěz šampionátu se stává Mistrem České republiky (dále také „ČR“).

Oddíl 1.02

Přihlášky:

Přihlášky družstva do soutěže se podávají Českomoravskému billiardovému svazu (dále jen „ČMBS“),
Výkonnému výboru (dále jen „VV“) sekce karambol (dále též „SK ČMBS“), v těchto termínech:

i.

bez soupisek do 15. 7. 2022

ii. včetně soupisky čítající minimálně čtyři hráče do 31. 8. 2022

Oddíl 1.03

Startovné:

a)

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

b)

Platba poplatku bude součástí faktury vystavené SK ČMBS v lednu 2023.

i.
c)

vystavuje Generální sekretář ČMBS za členský příspěvek klubu, startovné za aktivní hráče v soutěžní 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 SK ČMBS z pozice náhradníka

Oddíl 1.04

Družstvo (hráči):

a)

Jestliže se družstvo prezentuje u vrchního rozhodčího v době kratší než 20 minut před prvním zápasem utkání
[včetně uplatnění čekací lhůty 20 minut, resp. 60 minut – viz Oddíl 5.01 písm. e) bod i. a ii.], tak družstvo ztrácí
pro toto celé utkání právo na trénink.

b)

Družstva jsou povinna zúčastnit se slavnostního zahájení utkání, jehož součástí je představení družstev, hráčů,
vrchního rozhodčího a stolových rozhodčí (dále jen „rozhodčí“), program zápasů, limity zápasů a případně
další důležité parametry utkání (např. časové omezení strku aj.).

Oddíl 1.05

Trofeje, prize money:

a)

Vítěz ČNL získává trofej „MISTR ČECH“ a vítěz MNL získává trofej „MISTR MORAVY“ – trofeje obdrží i družstva
na druhém a třetím místě.

b)

Vítěz šampionátu získává trofej „MISTR ČESKÉ REPUBLIKY“, trofej obdrží i družstva na druhém a třetím místě
(dvě družstva).

c)

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
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Oddíl 1.06

Sekce karambol ČMBS:

a)

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

b)

Řízením soutěže je pověřen sportovní ředitel MS.

c)

Rozlosování soutěže bude zveřejněno nejpozději dne 31. 8. 2022 do 20:00 hod.

d)

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

e)

SK ČMBS zajistí trofeje udělované podle Oddílu 1.05 písm. a) a b).

f)

SK ČMBS poskytuje družstvům, které se účastní šampionátu, finanční podporu na účelně vynaložené náklady
spojené s dopravou, ubytováním aj. Družstvo:
➢ mateřské ligy – 1.750 Kč (4x),
➢ hostující ligy – 3.500 Kč (4x).

i.

hrazeno ze startovného soutěže

ii. SK ČMBS finanční částku vyplácí na podkladě řádného vyúčtování a předložení příslušných dokladů
g)

VV SK ČMBS si vyhrazuje právo v odůvodněných případech upravit výši finančních prostředků, které jsou
specifikovány v písmenu f).

h)

Po skončení soutěžní sezóny 2022–2023 provede VV SK ČMBS vyhodnocení soutěže.

Článek II. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Oddíl 2.01

Limity zápasů:

a)

Soutěž: 30 karambolů na maximálně 30 náběhů.

b)

Šampionát:
➢ základní část (zápasy ve skupinách) – 30 karambolů na maximálně 30 náběhů
➢ finálová část (semifinále a finále) – 40 karambolů na maximálně 30 náběhů

Oddíl 2.02

Časové omezení na strk:

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

i.

pravidly ČMBS (článek E-1007 odst. 8) je zaveden tzv. „auto time-out“

ii. podrobný popis ovládání „LiveScore“ včetně návodu je k dispozici ve fóru SK ČMBS – vlákno „Webové počitadlo
výsledkového servisu“ (https://www.jvg.cz/forum/prispevek/159-livescore/)
iii. pokud není časový limit v zápase aplikován, tak může rozhodčí ve výjimečných situacích uplatnit časový limit
15 vteřin na základě článku E-1007 odst. 8 druhý pododstavec pravidel ČMBS
iv. v průběhu zápasu má hráč k dispozici 2x time-out

Oddíl 2.03

Výsledky obecně:

a)

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

b)

Konečné pořadí v soutěži (ČNL a MNL) a v základní části šampionátu stanovují dosažené výsledky.

i.

určující jsou tato kritéria (v tomto pořadí do rozhodnutí): body, skóre a generální průměr (dále jen „GP“)
družstva; nejlepší jednotlivý průměr (dále jen „NJP“) družstva – vítězný; los
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Oddíl 2.04

Hráči na šampionátu:

a)

Šampionátu se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří v soutěžích D3 3B MS odehráli za družstvo jednoho klubu
minimálně 4 utkání.

b)

Ve dvou hráčích nelze k utkání šampionátu nastoupit – družstvo je vždy diskvalifikováno (uděluje se sankce).

Oddíl 2.05

Organizace šampionátu:

Kluby (družstva), které splňují nominační kritéria pro účast na šampionátu, musí ve lhůtě do 7 dnů po ukončení
soutěží (ČNL, MNL a regionální soutěže) podat sportovnímu řediteli MS závaznou přihlášku a potvrdit tak zájem
zúčastnit se šampionátu.

i.

pořadatelství turnaje šampionátu se bude každý kalendářní rok střídat (Čechy/Morava)

ii. základní část šampionátu (zápasy ve skupinách „A“ a „B“) se hraje vždy ve dvou klubech; finálová část (semifinále
a finále) se hraje v klubu, kde se odehrály zápasy skupiny „A“ základní části šampionátu
iii. pro soutěžní sezónu 2022/2023 budou pořadateli šampionátu kluby z Čech – jestliže se družstva s právem účasti
nedohodnou jinak

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 šesti až osmi družstev.

i.

prioritou je maximální stav – osm družstev (minimální stav šest družstev)

ii. klub nasadí do soutěže své „A“ družstvo
iii. za klub se může zúčastnit soutěže pouze jedno družstvo („A“) – jedině v případě neobsazení soutěže minimálně
šesti družstvy může VV SK ČMBS 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 2

ii. hráč č. 3 družstva, které nastoupilo v kompletní sestavě, automaticky ve svém utkání zvítězil
iii. za odehrání utkání ve dvou hráčích se uděluje sankce
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 1.06 písm. c)]
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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]
v. z ekonomických a logistických důvodů VV SK ČMBS doporučuje klubům (družstvům) uplatnit v maximální možné
míře pravidlo zadání „dvojutkání“, když se po vzájemné dohodě dotčených klubů (družstev) k řádnému utkání
podle předem určeného termínu [viz Oddíl 1.06 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. a ii.; 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 SK ČMBS přepokládá, že každé družstvo odehraje „dvojutkání“ minimálně 2x
v podzimní a minimálně 2x v jarní části soutěže)
e)

Jestliže družstvo v určeném termínu [viz Oddíl 1.06 písm. c)] nemůže k utkání nastoupit, je možné, pokud
se obě družstva předem dohodnou, utkání odehrát v jiném termínu. Změna termínu odehrání utkání však musí
být nejprve odsouhlasena sportovním ředitelem MS.

i.

družstvo, které změnu termínu zapříčinilo, má povinnost o dohodnuté změně termínu utkání informovat
sportovního ředitele MS a požádat ho o povolení takové změny

ii. pokud bude požadavku o změnu termínu odehrání utkání sportovním ředitelem MS vyhověno, tak žádající
družstvo (podle bodu i.) neprodleně zajistí ve výsledkovém servisu provedení patřičné úpravy
iii. v případě, že k vzájemné dohodě družstev nedojde anebo sportovní ředitel MS požadované změně termínu
nevyhoví, platí původní termín utkání (se všemi důsledky, které pro družstvo plynou z neodehrání utkání –
uděluje se sankce)
iv. ve výjimečných situacích (např. přírodní kalamita, dopravní nehoda aj.) rozhoduje o náhradním termínu utkání,
v úzké součinnosti s oběma dotčenými družstvy, sportovní ředitel MS

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
1.05 písm. a)].
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První čtyři družstva ČNL a MNL postupují na šampionát (viz Článek IV.).

i.

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

d)

Poslední dvě družstva ČNL a poslední dvě družstva MNL sestupují do příslušných regionálních soutěží.

e)

Nejlepší družstvo soutěže MS 3B 1. Třída – StČ, SČ, ZČ a nejlepší družstvo soutěže VČ 3B 1. Třída postupují
do ČNL.

f)

Nejlepší družstvo soutěže SM 3B D3 1. Třída a nejlepší družstvo soutěže JMR 3B 1. Třída postupují do MNL.

Oddíl 3.03
a)

Utkání:

Kapitáni obou družstev nahlásí vrchnímu rozhodčímu kompletní sestavy hráčů pro utkání, přičemž konkrétní
nasazení hráčů do jednotlivých zápasů provádí kapitán družstva před utkáním na všechny zápasy utkání [hráči
se seřadí podle GP na pozice č. 1, 2 a 3 – viz také Oddíl 3.01 písm. c)].

i.

za správnost nasazení hráčů nese odpovědnost kapitán družstva

ii. do prvního utkání v soutěžní sezoně je hráč nasazen podle aktuálního GP příslušné disciplíny – tzv. nasazený
průměr, který je dostupný ve výsledkovém servisu („Statistiky“ → „Nasazené průměry“ → „Disciplína“ → „Malý
stůl“ → „Trojband“), maximálně 4 roky zpět
iii. hráče, kteří GP podle podmínek bodu ii. nedisponují, nasadí do prvního utkání vrchní rozhodčí na pozici číslo tři
iv. v případě nasazení více jak jednoho hráče do utkání bez platného GP provede vrchní rozhodčí jejich nasazení
na příslušné pozice (č. 1 až 3) podle losu
v. dále jsou v průběhu soutěžní sezóny hráči nasazováni podle aktuálního GP
b)

Kapitán družstva hostů losuje stoly.

i.

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

Článek IV. ŠAMPIONÁT
Oddíl 4.01

Systém:

a)

Republikový šampionát je organizován jako nadstavbový turnaj pro osm nejúspěšnější družstev zemských
národních lig (4 družstva ČNL a 4 družstva MNL) po ukončení obou soutěží [viz Oddíl 3.02 písm. c)].

b)

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

i.

hráči se seřadí podle GP na pozice č. 1, 2 a 3

ii. v utkání hraném na jedno kolo proti sobě hrají hráči č. 1, hráči č. 2 a hráči č. 3
c)

Pravidla účasti na turnaji šampionátu:

i.

čtyři nejlepší družstva ČNL;

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

platnost od 1. 9. 2022

Herní systém:
Družstva se seřadí do „tabulky nasazení“ na pozice č. 1 až 8 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

č. 7

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

č. 8

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

skupiny:
„A“: 1-4-6-7
„B“: 2-3-5-8
základní část:
➢ 1. kolo 2–3

2. kolo 1–4

3. kolo 2–4

8. kolo B1–A2

9. kolo F1–F2

4. kolo 1–3

5. kolo 3–4

6. kolo 1–2

finálová část:
➢ 7. kolo A1–B2

Oddíl 4.02

Výsledky:

a)

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

b)

Jelikož ve vyřazovací části (semifinále a finále) musí mít každé utkání vítěze, tak v případě remízy [výsledek 3:3
podle písmene a)] rozhoduje o vítězství v daném utkání rozstřel hraný podle ustanovení článku A-1012 odst. 5
pravidel ČMBS. Rozstřel hrají hráči toho zápasu, který skončil remízou. Jestliže budou v utkání ukončeny
všechny tři zápasy s nerozhodným výsledkem, tak rozhodný rozstřel se hraje v zápase, v kterém nastoupili
hráči č. 1 [viz Oddíl 4.01 písm. b) bod ii.].

i.

pokud v utkání skončí remízou dva zápasy, tak se rozstřel nehraje, neboť v této situaci nikdy nemůže utkání
skončit nerozhodným výsledkem

c)

První dvě družstva z každé skupiny (základní část turnaje) postupují do finálové části (semifinále a finále).

d)

Družstva hrají semifinálová utkání (finálová část) systémem tzv. „do kříže“, tedy vítězné družstvo skupiny „A“
proti druhému družstvu skupiny „B“, a vítězné družstvo skupiny „B“ proti druhému družstvu skupiny „A“.
Ve finálovém utkání o titul „Mistra České republiky“ se střetnou vítězové obou semifinálových utkání. O třetí
místo se nehraje a oba poražení semifinalisté se umístí na třetím místě.

e)

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

f)

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

Oddíl 4.03
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
b)

Stoly se nelosují.
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i.

platnost od 1. 9. 2022
jsou přiděleny pořadatelem pro pozice hráčů č. 1, 2 a 3 všech družstev a nemění se po celou dobu šampionátu

ii. pořadatel po dohodě s vrchním rozhodčím může určit stoly, které budou z mediálních důvodů příhodnější (např.
natáčení obrazového záznamu, viditelnost reklamy, větší prostor pro diváky apod.)

Článek V. POŘADATEL
Oddíl 5.01

Povinnosti pořadatele:

a)

Garantuje dodržování obecných pravidel a předpisů ČMBS včetně SŘ.

b)

Musí disponovat minimálně třemi MS (rozměr 210 x 105 cm) přiměřené kvality – sukno, mantinely atd.

c)

Pouze v utkáních soutěže (ČNL a MNL), a to jen ve výjimečných případech, nemusí zápas řídit rozhodčí. V této
situaci zápas řídí (hrající) hráč domácího družstva.

i.
d)

Zpřístupní hernu minimálně 30 minut před začátkem utkání.

i.
e)

v rámci šampionátu musí zápas vždycky rozhodčí řídit

herna bude uklizena, stoly čisté a sukno vysáté, vyčištěné koule umístěny na stolech

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

i.

hostujícímu družstvu se bez omluvy akceptuje zpoždění maximálně 20 minut

ii. hostujícímu družstvu se při omluvě minimálně 60 minut před oficiálním časem začátku utkání akceptuje zpoždění
maximálně 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 –
uděluje se sankce
v. pro šampionát nejsou čekací doby povoleny
f)

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

i.

on-line přenos a archivní videosoubor budou dostupné ve výsledkovém servisu

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

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

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);
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 5.02
a)

Finance:

SK ČMBS pořadatelům finanční zálohy pro potřeby zajištění šampionátu neposkytuje – po ukončení šampionátu pořadatel předloží VV SK ČMBS vyúčtování a vystaví fakturu podle dokumentu „Sazebník příspěvků 20222023“.
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b)

platnost od 1. 9. 2022

Podmínkou získání příspěvku (proplacení faktury pořadateli) od SK ČMBS za uspořádání šampionátu
je zaslání krátkého shrnutí dění na turnaji ve formátu dokumentu Word a minimálně tří fotografií na e-mailovou
adresu liborbaca@seznam.cz.

Platnost tohoto SŘ je od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

vypracoval legislativec VV SK ČMBS Mgr. Roman Szczeponiec
za VV SK ČMBS sportovní ředitel MS Tomáš Purkyt
v Praze dne 8. 9. 2022
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