Komise rozhodčích sekce karambol

Závaznýý metodicky pokyn č.1 – Čištěníí herního materiálu

Základní informace
Název

Metodika pro čištění koulí v průběhu zápasu / utkání / turnaje

Účel

Stanovení jednotného postupu v rámci soutěží ČMBS SK

Datum vydání
Platnost

3. 9. 2022
Počínaje soutěžní sezónou 2022/23

Článek I. Předmět úpravy
Tento závazný metodický pokyn stanovuje
sta vuje závazné podmínky a postupy pro čištění koulí v průběhu
zápasu / utkání / turnaje, za účelem
elem zajištění regulérních podmínek pro všechny účastníky soutěží.

Článek II. Strojní a chemické čištění koulí
Strojní a chemické čištění koulí je přípustné před zápasem a musí být provedeno před časem
vyhrazeným pro vyzkoušení herního materiálu.
Při turnajích je strojní a chemické čištění přípustné před jednotlivými zápasy, za předpokladu, že hráči
mají před každým zápasem čas vyhrazený k vyzkoušení herního materiálu. Čištění musí být
provedeno před tímto vyhrazeným časem.
V průběhu zápasů je přípustné pouze čištění
čištění prostřednictvím textilních materiálů!
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Článek III.

Výměna koulí v průběhu hry

Výměna koulí v průběhu zápasu / utkání je přípustná pouze v případě zjevného poškození některé
z koulí (např. při vyhození koule ze stolu). V takovémto případě se mění vždy celá sada koulí, nikoli
pouze poškozená koule.

Článek IV.

Chemické ošetření hrací plochy a mantinelů

Podmínky, stanovené tímto závazným metodickým pokynem pro čištění koulí, platí obdobně pro
chemické ošetření hrací plochy a mantinelů.

Článek V.

Platnost

Závazný metodický
ický pokyn je vydán rozhodnutím Komise rozhodčích sekce karambol s trvalou
platností od soutěžní sezóny 2022/23

V Ponětovicích: 3.9.2022
Za KRSK: Pavel Szczeponek v.r. – předseda komise
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