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Název 
Novela pravidel sportovního biliardu 

Pravidla pro rozhodčí 

Účel 

Datum vydání 

Platnost 

 

Změna č.1 

Hlava A, článek A-1012, odst. 8, předposlední věta se mění takto:

„Pro hru s časovým limitem je možno využít time

řád s ohledem na limit karambolů v zápase vždy stanoví příslušný počet time

Změna č. 2 

Hlava B, článek B-8006, odst. 3, bod b) 

„potřebného počtu setů (dva pro zápas na 

Změna č. 3 

Hlava C, článek C-1002, odst. 3, za „vyhlášení soutěže“ se vkládá text:

„nebo v soutěžním řádu“ 
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                        Základní informace 

Novela pravidel sportovního biliardu – zapracování změn CEB v

Pravidla pro rozhodčí (ERS), Time-outy, gramatické opravy.

Harmonizace pravidel se zněním CEB 

3. 9. 2022 

Počínaje soutěžní sezónou 2022/23 

1012, odst. 8, předposlední věta se mění takto: 

Pro hru s časovým limitem je možno využít time-out maximálně dvakrát v zápase, přičemž soutěžní 

řád s ohledem na limit karambolů v zápase vždy stanoví příslušný počet time-outů (jeden nebo dva).

8006, odst. 3, bod b) – stylistická úprava – nově: 

pro zápas na tři sety), je zápas ukončen a hráč se stává vítězem zápasu.

1002, odst. 3, za „vyhlášení soutěže“ se vkládá text: 

Novela pravidel – zapracování změn CEB
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zapracování změn CEB v hlavě E – 

outy, gramatické opravy. 

 

out maximálně dvakrát v zápase, přičemž soutěžní 

outů (jeden nebo dva).“ 

sety), je zápas ukončen a hráč se stává vítězem zápasu.“ 

zapracování změn CEB 
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Změna č. 4 

Hlava E, článek E-1002 odst. 2 – 

Nakonec ověří, zda je úbor hráčů v souladu s ustanovením článku A

Změna č.5 

Hlava E, článek E-1004, odst. 1 - 

„Rozhodčí nikdy v herně nehovoří s

Změna č.6 

Hlava E, článek E-1004 – vkládá se nový odstavec (6)

Rozhodčí, řádně ustrojen, musí být přítomen minimálně 20 minut před oficiálním začátkem zápasu u 
příslušného stolu. Předtím si musí ověřit, zda

Změna č. 7 

Hlava E, článek E-1004 – vkládá se nový odstavec (7)

„V průběhu zápasu musí rozhodčí vždy zachovávat maximální pozornost, vyvarovat se rozptýlení a 

pochybnostem, a vždy zůstat v naprostém klidu, 

Změna č. 8 

Hlava E, článek E-1004 – vkládá se nový odstavec (8)

„S výjimkou doby přestávky v zápase, musí rozhodčí zamezit jakémukoli kontaktu hráčů s

stejně tak jako používání elektronických komunikačních zařízení 

světem.“ 

Změna č. 9 

Hlava E, článek E-1006, odst. (6) 

Když rozhodčí ohlásí chybu, tak výhradně na žádost hráče vysvětlí, jaké chyby se hráč dopustil.
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 na konec  odstavce se doplňuje věta: 

úbor hráčů v souladu s ustanovením článku A-1019. 

 za znění odstavce se doplňuje věta: 

herně nehovoří s hráčem před, v průběhu, ani bezprostředně po ukončení zápasu“.

vkládá se nový odstavec (6) 

Rozhodčí, řádně ustrojen, musí být přítomen minimálně 20 minut před oficiálním začátkem zápasu u 
příslušného stolu. Předtím si musí ověřit, zda v harmonogramu zápasů nedošlo ke změně.

vkládá se nový odstavec (7) 

zápasu musí rozhodčí vždy zachovávat maximální pozornost, vyvarovat se rozptýlení a 

naprostém klidu, připravuje-li se hráč k provedení strku.“

vkládá se nový odstavec (8) 

zápase, musí rozhodčí zamezit jakémukoli kontaktu hráčů s

stejně tak jako používání elektronických komunikačních zařízení ke komunikaci s 

1006, odst. (6) Stávající znění odstavce se nahrazuje následujícím zněním:

Když rozhodčí ohlásí chybu, tak výhradně na žádost hráče vysvětlí, jaké chyby se hráč dopustil.
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průběhu, ani bezprostředně po ukončení zápasu“. 

Rozhodčí, řádně ustrojen, musí být přítomen minimálně 20 minut před oficiálním začátkem zápasu u 
v harmonogramu zápasů nedošlo ke změně. 

zápasu musí rozhodčí vždy zachovávat maximální pozornost, vyvarovat se rozptýlení a 

provedení strku.“ 

zápase, musí rozhodčí zamezit jakémukoli kontaktu hráčů s okolím 

 okolním, či vnějším 

se nahrazuje následujícím zněním: 

Když rozhodčí ohlásí chybu, tak výhradně na žádost hráče vysvětlí, jaké chyby se hráč dopustil. 
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Změna č. 10 

Hlava E, článek E-1007, odst. 8, bod a), odrážka i

zbývajíce text se vypouští, nové znění :

„délka časového limitu je stanovena na 40 sekund“

Změna č. 11 

Hlava E, článek E-1007, odst 8, bod a), odrážka 

nové znění: 

„zobrazovací zařízení musí graficky znázorňovat odpočet zbývajících minimálně 30 sekund

Změna č. 12 

Hlava E, článek E-1007, ods. 8, bod c), odrážka i 

„(maximálně dva v zápase)“ 

Změna č. 13 

Hlava E, článek E-1007, odst. 8, bod c), odrážka ii 

„time-outy“ vkládá text „stanovené podle bodu i“ 

„time-outy stanovené podle bodu i. mohou být vybrány v jedné chví

Změna č. 14 

Hlava E, článek E-1007, odst. 8, boc c), odrážka iii 

slovo „stanoveného“ a za „časového limitu“ se vkládá text „40 sekund“ 

„time-out je automaticky uplatněn na konci časového limitu 40 sekund (hráč nemusí rozhodčího 
slovně požádat o time-out),“ 
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1007, odst. 8, bod a), odrážka i – za „je stanovena“ se vkládá text „na 40 sekund“ 

zbývajíce text se vypouští, nové znění : 

„délka časového limitu je stanovena na 40 sekund“ 

1007, odst 8, bod a), odrážka ii – za slovo“zbývajících „ se vkladá „minimálně“, 

zobrazovací zařízení musí graficky znázorňovat odpočet zbývajících minimálně 30 sekund

1007, ods. 8, bod c), odrážka i – na konec věty se vkládá text: 

1007, odst. 8, bod c), odrážka ii – vypouští se slovo „všechny“ dále se za slovo

vkládá text „stanovené podle bodu i“ – nové znění: 

outy stanovené podle bodu i. mohou být vybrány v jedné chvíli bezprostředně za sebou,“

1007, odst. 8, boc c), odrážka iii – vypouští se slovo „jakýkoli“, dále se vypouští 

slovo „stanoveného“ a za „časového limitu“ se vkládá text „40 sekund“ – nové znění:

něn na konci časového limitu 40 sekund (hráč nemusí rozhodčího 
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za „je stanovena“ se vkládá text „na 40 sekund“ 

za slovo“zbývajících „ se vkladá „minimálně“, 

zobrazovací zařízení musí graficky znázorňovat odpočet zbývajících minimálně 30 sekund“ 

 

vypouští se slovo „všechny“ dále se za slovo 

li bezprostředně za sebou,“ 

vypouští se slovo „jakýkoli“, dále se vypouští 

nové znění: 

něn na konci časového limitu 40 sekund (hráč nemusí rozhodčího 
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Změna č. 15 
 
Hlava E, článek E-1007, odst. 8, bod c), odrážka iv 
nové znění: 
 
„překročení časového limitu 40 sekund a automatické uplatnění time
okamžitě oznámeno hráči (i divákům) 
akustickým signálem ['tīm ˈout'],“
 
Změna č. 16 
 
Hlava E, článek E-1007, odst. 8, bod c), odrážka v 
vkládá text „40 sekund“ , text „
textem „po vyčerpání časového limitu 40 sekund se“
„druhý time-out“ a za „k dispozici“ se vkládá text „v souladu se soutěžním řádem“ 
 
„v případě aplikace time-outu se přidává časový limit 40 sekund (příklad: po vyčerpání časového 
limitu 40 sekund se automaticky spustí da
časový limit 80 sekund; pokud hráč strk neodehraje, tak je automaticky uplatněn druhý time
jestli ho má hráč k dispozici v souladu se soutěžním řádem, a situace se opakuje = spustí se časový 
limit 40 sekund),“ 
 
Změna č. 17 

Hlava E, článek E-1010, odst (1) 

„či soutěžního řádu“ 

Změna č. 18 

Hlava E, článek E-2005, vkládá se nový odstavec 6, u dosavadních odstavců 6 až 10 se přečíslovávají 

na odstavce 7 – 11. Znění nového odstavce 6: 

„Vyhlašuje společný nástup družstev k utkání a určí rozhodčí (příp. zapisovatele) 
pro jednotlivé zápasy. Zkontroluje úbor hráčů připravených k utkání a nezjistí
zahájí. V případě, že úbor některého z hráčů není v souladu se směrnicí „Úbor 
poskytne hráči lhůtu v délce max. 5 minut, aby závadu odstranil. P
ústroji odstraněna, nepřipustí hráče k zápasu a příslušné zápasy skrečuje v neprospěch 
provinivšího se hráče. Sestavy družstev se tímto nemění, zbývající soupeřící dvojice zůstávají v 
platnosti.“ 

 

Komise rozhodčích sekce karambol 

Českomoravský billiardový svaz •  Zátopkova 100/2 • Praha 6 - Břevnov 160 17

Spisová značka L2406 u Městského soudu v Praze • IČO 47608994 • www.cmbs.cz

ceskykarambol.jvg.cz • karambol@cmbs.cz • transparentní účet č.ú. 

4 

1007, odst. 8, bod c), odrážka iv – za „časového limiu“ se vkládá „40 sekund“ 

„překročení časového limitu 40 sekund a automatické uplatnění time-outu musí být rozhodčím 
okamžitě oznámeno hráči (i divákům) – v případě použití zobrazovacího zařízení je ohlášeno 

],“ 

dst. 8, bod c), odrážka v – vypouští se „stanovený“,  za „časový limit“ se 
, text „při časovém limitu soutěže 40 sekund se po jeho

textem „po vyčerpání časového limitu 40 sekund se“, text „další time-out“ se nahrazuje textem 
out“ a za „k dispozici“ se vkládá text „v souladu se soutěžním řádem“ 

outu se přidává časový limit 40 sekund (příklad: po vyčerpání časového 
limitu 40 sekund se automaticky spustí další časový limit 40 sekund = hráč má tedy na strk celkový 
časový limit 80 sekund; pokud hráč strk neodehraje, tak je automaticky uplatněn druhý time
jestli ho má hráč k dispozici v souladu se soutěžním řádem, a situace se opakuje = spustí se časový 

1010, odst (1) – za slovo „pravidel“ se vkládá text: 

2005, vkládá se nový odstavec 6, u dosavadních odstavců 6 až 10 se přečíslovávají 

ění nového odstavce 6:  

Vyhlašuje společný nástup družstev k utkání a určí rozhodčí (příp. zapisovatele) 
pro jednotlivé zápasy. Zkontroluje úbor hráčů připravených k utkání a nezjistí
zahájí. V případě, že úbor některého z hráčů není v souladu se směrnicí „Úbor 
poskytne hráči lhůtu v délce max. 5 minut, aby závadu odstranil. Pokud nebude závada v 
ústroji odstraněna, nepřipustí hráče k zápasu a příslušné zápasy skrečuje v neprospěch 
provinivšího se hráče. Sestavy družstev se tímto nemění, zbývající soupeřící dvojice zůstávají v 
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za „časového limiu“ se vkládá „40 sekund“ – 

outu musí být rozhodčím 
v případě použití zobrazovacího zařízení je ohlášeno 

vypouští se „stanovený“,  za „časový limit“ se 
při časovém limitu soutěže 40 sekund se po jeho“, se nahrazuje 

“ se nahrazuje textem 
out“ a za „k dispozici“ se vkládá text „v souladu se soutěžním řádem“ – nové znění: 

outu se přidává časový limit 40 sekund (příklad: po vyčerpání časového 
lší časový limit 40 sekund = hráč má tedy na strk celkový 

časový limit 80 sekund; pokud hráč strk neodehraje, tak je automaticky uplatněn druhý time-out, 
jestli ho má hráč k dispozici v souladu se soutěžním řádem, a situace se opakuje = spustí se časový 

2005, vkládá se nový odstavec 6, u dosavadních odstavců 6 až 10 se přečíslovávají 

Vyhlašuje společný nástup družstev k utkání a určí rozhodčí (příp. zapisovatele)  
pro jednotlivé zápasy. Zkontroluje úbor hráčů připravených k utkání a nezjistí-li závady, utkání 
zahájí. V případě, že úbor některého z hráčů není v souladu se směrnicí „Úbor – dress-code“, 

okud nebude závada v 
ústroji odstraněna, nepřipustí hráče k zápasu a příslušné zápasy skrečuje v neprospěch 
provinivšího se hráče. Sestavy družstev se tímto nemění, zbývající soupeřící dvojice zůstávají v 
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Změna č. 19 

Hlava E, článek E-2005, odst. (11) 

slovo „zapsán“ se nahrazuje slovem „zapsat“, slovo „zápasu“ na konci věty se nahrazuje textem 

„utkání/turnaje“ – nové znění: 

„Písemný zápis vyhotovený podle odstavce 10 musí bez zbyteč
servisu, nejpozději však do 24 hodin od ukončení utkání/turnaje.“

Změna č. 20 

Hlava E, článek E-2006 – vkládá se nový odstavec (12)

„Vrchní rozhodčí nemůže být současně hráčem zápasu/utkání/turnaje, v rámci kterého vykon

svoji funkci.“ 

Změna č. 21 

Hlava I, článek I-1001, odst. (1) –

„Tato novelizovaná Pravidla sportovního billiardu ruší Pravidla sportovního billiardu vydaná ČMBS 

dne 15.srpna 2021“ 

Změna č. 22 

Hlava I, článek I-1002 – změna nabytí účinnosti 

Změna č. 23 

Podpisová část – aktualizace schvalovatelů, vypuštění „Vypracoval …“

Změna č. 24 

Příloha E1 pravidel soutěžního billiardu 

Nečíslovaný úvodní odstavec je nově označen jako „Článek E1

odstavce je nově označen jako odst. 1 článku E1

Ve druhé odrážce odstavce se text doplňuje slovem v

Dále se vkládá nový ost. 2): 
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st. (11) – číslovka „9“ se nahrazuje číslovkou „10“, vypouští se „být“, 

slovo „zapsán“ se nahrazuje slovem „zapsat“, slovo „zápasu“ na konci věty se nahrazuje textem 

 

Písemný zápis vyhotovený podle odstavce 10 musí bez zbytečného odkladu zapsat do výsledkového 
servisu, nejpozději však do 24 hodin od ukončení utkání/turnaje.“ 

vkládá se nový odstavec (12) 

Vrchní rozhodčí nemůže být současně hráčem zápasu/utkání/turnaje, v rámci kterého vykon

– znění odstavce se nahrazuje novým zněním: 

„Tato novelizovaná Pravidla sportovního billiardu ruší Pravidla sportovního billiardu vydaná ČMBS 

změna nabytí účinnosti – 1.září 2022 

aktualizace schvalovatelů, vypuštění „Vypracoval …“ 

pravidel soutěžního billiardu  

Nečíslovaný úvodní odstavec je nově označen jako „Článek E1-1001 – Kategorie rozhodčích“ , text 

odstavce je nově označen jako odst. 1 článku E1-1001. 

Ve druhé odrážce odstavce se text doplňuje slovem v závorce: „(prozatímní)“ 
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číslovka „9“ se nahrazuje číslovkou „10“, vypouští se „být“, 

slovo „zapsán“ se nahrazuje slovem „zapsat“, slovo „zápasu“ na konci věty se nahrazuje textem 

ného odkladu zapsat do výsledkového 

Vrchní rozhodčí nemůže být současně hráčem zápasu/utkání/turnaje, v rámci kterého vykonává 

„Tato novelizovaná Pravidla sportovního billiardu ruší Pravidla sportovního billiardu vydaná ČMBS 

e rozhodčích“ , text 
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„O akreditaci rozhodčího CEB pro disciplíny 3

rozdíl od akreditace pro klasické (technické) disciplíny, musí žádost obsahovat jednu či více dalších 

aprobací“ 

Dále se vkládá nový odst. 3): 

„Výbor CEB může z vlastní iniciativy se souhlasem národních federací jmenovat prozatímní 

CEB, jejichž jmenování musí být potvrzeno následujícím valným shromážděním CEB. Stejně tak může 

z vlastní iniciativy, nebo na žádost národní federace navrhnout UMB jmenování rozhodčím UMB. 

Toto je však možné pouze pro jmenované rozhodčí CEB“.

Změna č. 25 

Článek E1-1001 je přečíslován na článek E1

„Mimo to musí žádající národní federace prostřednictvím 

CEB“ poskytnou nejen osobní data každého z

soutěží ve kterých rozhodovali během posledních 4 soutěžních sezón, s

rozhodovaných zápasů, disciplín da

anglického jazyka“. 

Změna č. 26 

Článek E1-1002 je přečíslován na článek E1

„Pokud  rozhodčí z jakéhokoli důvodu ukončí činnost rozhodčího CEB, bude v

seznamu mezinárodních rozhodčích CEB, který je publikován na stránkách CEB a ztrácí právo nosit 

odznak rozhodčího CEB“. 

Změna č. 27 

Článek E1-1003 je přečíslován na článek E1

článek E1-1005 je přečíslován  na článek E1

Změna č. 28 

Článek E1-1006 Reklama je přečíslován na článek E1

nahrazeno zněním: 
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akreditaci rozhodčího CEB pro disciplíny 3-band, 5-pins a Artistic, je možno žádat samostatně. Na 

rozdíl od akreditace pro klasické (technické) disciplíny, musí žádost obsahovat jednu či více dalších 

vlastní iniciativy se souhlasem národních federací jmenovat prozatímní 

jejichž jmenování musí být potvrzeno následujícím valným shromážděním CEB. Stejně tak může 

vlastní iniciativy, nebo na žádost národní federace navrhnout UMB jmenování rozhodčím UMB. 

Toto je však možné pouze pro jmenované rozhodčí CEB“. 

1001 je přečíslován na článek E1-1002, dále se za znění článku doplňuje věta:

„Mimo to musí žádající národní federace prostřednictvím „Formulář žádosti o jmenování rozhodčího 

poskytnou nejen osobní data každého z kandidátů, ale také seznam národních a mezinárodních 

soutěží ve kterých rozhodovali během posledních 4 soutěžních sezón, s uvedením počtu 

rozhodovaných zápasů, disciplín data a místa konání. Kandidát musí mít alespoň základní znalost 

1002 je přečíslován na článek E1-1003, dále se za znění článku doplňuje věta:

jakéhokoli důvodu ukončí činnost rozhodčího CEB, bude vymazán z

seznamu mezinárodních rozhodčích CEB, který je publikován na stránkách CEB a ztrácí právo nosit 

1003 je přečíslován na článek E1-1004, článek E1-1004 je přečíslován na článek E1

1005 je přečíslován  na článek E1-1006 

1006 Reklama je přečíslován na článek E1-1007 Reklama a jeho původní znění je nově 
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žno žádat samostatně. Na 

rozdíl od akreditace pro klasické (technické) disciplíny, musí žádost obsahovat jednu či více dalších 

vlastní iniciativy se souhlasem národních federací jmenovat prozatímní rozhodčí 

jejichž jmenování musí být potvrzeno následujícím valným shromážděním CEB. Stejně tak může 

vlastní iniciativy, nebo na žádost národní federace navrhnout UMB jmenování rozhodčím UMB. 

1002, dále se za znění článku doplňuje věta: 

„Formulář žádosti o jmenování rozhodčího 

kandidátů, ale také seznam národních a mezinárodních 

uvedením počtu 

ta a místa konání. Kandidát musí mít alespoň základní znalost 

1003, dále se za znění článku doplňuje věta: 

ymazán z oficiálního 

seznamu mezinárodních rozhodčích CEB, který je publikován na stránkách CEB a ztrácí právo nosit 

1004 je přečíslován na článek E1-1005, 

1007 Reklama a jeho původní znění je nově 
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„Rozhodčí  jedné národní federace mohou nosit jednu schválenou reklamu, jejíž plocha nepř

80 cm2, která musí být umístěna pod středem, či v

či vesty. Horní levá strana je vždy vyhrazena pro emblém jejich národní federace.

organizátor soutěže/turnaje je oprávněn požadovat nošení

jiných než výše uvedených místech. Nošení osobní reklamy je striktně zakázáno.“

Změna č. 29 

Článek E1-1007 je přečíslován na článek E1

Změna č. 30 

Článek E1-1008 je zrušen 

Změna č.31 

Vkládá se nový článek E1-1009  

Seznam mezinárodních rozhodčích CEB je k dispozici na webových stránkách 
http://www.eurobillard.org/. Vždy je zveřejňován aktualizovaný seznam rozhodčích CEB, a to včetně 
uvedení typů disciplín autorizovaných pro každého rozhodčího, rok jejich jmenování a rok expirace 
jejich licence. 

 
 

 

V Ponětovicích dne : 3.9.2022 

Za KRSK – Pavel Szczeponek v.r. –
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jedné národní federace mohou nosit jednu schválenou reklamu, jejíž plocha nepř

80 cm2, která musí být umístěna pod středem, či v levé, nebo pravé spodní části jejich černého saka 

či vesty. Horní levá strana je vždy vyhrazena pro emblém jejich národní federace.

organizátor soutěže/turnaje je oprávněn požadovat nošení určité reklamy, vždy menší než 80 cm2 na 

jiných než výše uvedených místech. Nošení osobní reklamy je striktně zakázáno.“

1007 je přečíslován na článek E1-1008. 

 –obsahující následující text: 

Seznam mezinárodních rozhodčích CEB je k dispozici na webových stránkách 
. Vždy je zveřejňován aktualizovaný seznam rozhodčích CEB, a to včetně 

typů disciplín autorizovaných pro každého rozhodčího, rok jejich jmenování a rok expirace 

– předseda komise 
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jedné národní federace mohou nosit jednu schválenou reklamu, jejíž plocha nepřevyšuje 

levé, nebo pravé spodní části jejich černého saka 

či vesty. Horní levá strana je vždy vyhrazena pro emblém jejich národní federace. CEB, nebo 

určité reklamy, vždy menší než 80 cm2 na 

jiných než výše uvedených místech. Nošení osobní reklamy je striktně zakázáno.“ 

Seznam mezinárodních rozhodčích CEB je k dispozici na webových stránkách 
. Vždy je zveřejňován aktualizovaný seznam rozhodčích CEB, a to včetně 

typů disciplín autorizovaných pro každého rozhodčího, rok jejich jmenování a rok expirace 


