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Článek I. OBECNÁ USTANOVENÍ 

Oddíl 1.01 Status: 

a) Turnaj jednotlivců (dále jen „turnaj“) – Mistrovství České republiky (dále jen „MČR“) – v trojbandu (dále také 

„3B“) na malém stole (dále také „MS“). 

b) Vítěz turnaje se stává Mistrem České republiky v 3B na MS. 

c) Pořadatel turnaje (dále jen „pořadatel“) MČR 3B MS pro příslušnou soutěžní sezónu bude zveřejněn v kalendáři 

soutěží a turnajů (dále jen „kalendář“), jenž je dostupný na webu Českomoravského billiardového svazu (dále 

jen „ČMBS“), sekce karambol ČMBS (dále také „SK ČMBS“), a ve výsledkovém servisu. 

i. pořádáním turnaje mohou být pověřeny dva kluby 

Oddíl 1.02 Právo účasti: 

Právo nasazení do turnaje má hráč splňující požadavky specifikované v Oddílu 1.04. 

Oddíl 1.03 Startovné: 

Výše poplatku za start do turnaje – 1.000 Kč (hlavní soutěž). Jestliže hráč hraje kteroukoliv úroveň kvalifikace 

– 500 Kč, a pokud postoupí z kvalifikace do hlavní soutěže – doplatek 500 Kč. 

Oddíl 1.04 Hráči, nasazení do turnaje: 

a) Turnaj se v hlavní soutěži vypisuje pro 16 hráčů (dále také „model turnaje“). V hlavní soutěži se bude hrát 

ve čtyřech skupinách po čtyřech hráčích. V případné kvalifikační části se bude hrát ve tříčlenných skupinách. 

i. jestliže se do turnaje přihlásí více než 16 hráčů, tak může být rozšířen, ale pouze v režii pořadatele a v součinnosti 

s Výkonným výborem (dále jen „VV“) SK ČMBS – v tomto případě se postupuje podle Oddílu 2.02 

ii. v případě, že se do turnaje přihlásí méně než 16 hráčů, bude model turnaje specifikován v harmonogramu turnaje 

podle počtu přihlášených hráčů 

iii. na pozici č. 1 je vždy nasazen vítěz posledního MČR (jestliže se turnaje nezúčastní, tak se postupuje podle 

bodu iv.) 

iv. na další pozice jsou hráči nasazeni podle aktuálního generálního průměru (dále jen „GP“) – viz písmeno c) 

b) Turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří soutěžích 3B na MS odehráli v příslušné soutěžní sezóně mini-

málně 6 zápasů. 

c) V turnaji jsou hráči nasazeni podle aktuálního GP, který je dostupný ve výsledkovém servisu: 

i. „Statistiky“ → „Průměrový žebříček“ → „Region“ → „Česká republika“ → „Disciplína“ → „Malý stůl“ →  

„Trojband“; 

ii. rozhodnou dobou pro získání aktuálního GP je 18:00 hod. neděle druhého kalendářního týdne před konáním 

turnaje; 

iii. pro turnaj je GP považován za platný, pokud hráč splnil podmínky podle písmene b). 

d) Divokou kartu může udělit VV SK ČMBS dvěma hráčům – v případě neudělení divoké karty se do turnaje nasa-

zuje další přihlášený hráč. 

Oddíl 1.05 Trofeje, Prize money, nominace: 

a) Vítěz turnaje získává pohár „MISTR ČESKÉ REPUBLIKY“ a nejlepší čtyři hráči turnaje trofej za první, druhé 

a třetí místo (2x), a příp. diplom. 
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b) Rozdělení pořadatelem vybraného startovného (viz Oddíl 1.03): 

i. 90 % na Prize money (finanční odměna pro první čtyři hráče konečného pořadí turnaje) podle klíče „40/30/15“, 

přičemž hodnoty klíče v procentech se zaokrouhlují na celé stokoruny 

➢ 1. místo – 40 % 

➢ 2. místo – 30 % 

➢ 3. místo – 15 % (2x) 

ii. 10 % na občerstvení účastníků turnaje 

iii. VV SK ČMBS si vyhrazuje právo na změnu rozdělení finančních odměn hráčů a podpory pořadatele podle 

bodů i. a ii. (např. při částečném nebo úplném nevyužití práva pořadatele na poskytnutí občerstvení během 

turnaje) 

c) Pořadatel může na své náklady navýšit částku finančních odměn [tím není dotčeno ustanovení písmene b)  

bodu i.], a/nebo zajistit věcné ceny. 

i. odměny (finanční, věcné) pořadatel rozděluje podle vlastní úvahy 

d) Vítěz MČR má právo reprezentovat Českou republiku na turnajích mezinárodní úrovně. 

i. o nominaci hráče na příslušný turnaj rozhoduje VV SK ČMBS 

Oddíl 1.06 Sekce karambol ČMBS: 

a) Právo výkladu a úprav Soutěžního řádu MČR 3B MS (dále jen „SŘ“), stanovení herního plánu a rozlosování,  

přísluší pouze VV SK ČMBS. 

b) Rozlosování zápasů, včetně harmonogramu a dalších propozic turnaje (nasazení hráčů, herní plán, časový 

rozvrh, tréninkové jednotky atd.), bude vždy zveřejněno nejpozději do 20:00 hod. první středy po neděli, kdy 

skončila lhůta pro podání přihlášek do turnaje. 

i. ověří se potřebné náležitosti (formální a věcná správnost přihlášky hráče – zejména právo účasti na turnaji) 

ii. budou vydány propozice turnaje (nasazení hráčů, herní plán, určení pořadatele a potvrdí se, změní nebo stanoví 

termín turnaje v kalendáři atd.) 

c) SK ČMBS zajistí trofeje – pohár a medaile udělované podle Oddílu 1.05 písm. a). 

Článek II. HERNÍ SYSTÉM 

Oddíl 2.01 Hlavní soutěž: 

a) Herní systém, kdy se bere v úvahu počet stolů, kterými disponuje pořadatel turnaje, stanovuje VV SK ČMBS  

ve vyhlášení turnaje. 

b) Rozdělení hráčů (základní model turnaje – 16 hráčů) do skupin v hlavní soutěži podle počtu stolů pořadatele 

turnaje, kdy se hraje systémem „každý s každým“ při nasazení hráčů ve skupinách tzv. „Z-systémem“: 

i. 3 stoly → 12 kol turnaje = 8 kol skupin + 2 kola čtvrtfinále, semifinále a finále 

skupina A   —   hráči č. 1, 8, 9, 16 

skupina B   —   hráči č. 2, 7, 10, 15 

skupina C   —   hráči č. 3, 6, 11, 14 

skupina D   —   hráči č. 4, 5, 12, 13 

ii. 4 stoly → 9 kol turnaje = 6 kol skupin + čtvrtfinále, semifinále a finále 

skupina A   —   hráči č. 1, 8, 9, 16 

http://www.cmbs.cz/
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skupina B   —   hráči č. 2, 7, 10, 15 

skupina C   —   hráči č. 3, 6, 11, 14 

skupina D   —   hráči č. 4, 5, 12, 13 

c) Postup a výsledné pořadí hráčů ve skupinách 

i. počet a pořadí zápasů ve skupině: A2 – A3, A1 – A4, vítěz – vítěz, poražený – poražený, zbývající zápasy 

ve skupině (hráč A1 zůstává hrát vždy na stejném stole) 

ii. pořadí ve skupinách určují pouze výsledky ze skupiny 

iii. z každé skupiny postupují dva hráči do čtvrtfinále 

iv. o pořadí ve skupinách rozhodují tato kritéria (v tomto pořadí do rozhodnutí): body, GP, nejlepší jednotlivý průměr 

(dále jen „NJP“) – vítězný, nejvyšší série (dále jen „NS“), vzájemný zápas a postup hráče výše nasazeného  

do turnaje 

d) Vyřazovací část 

i. čtvrtfinále je určeno pořadím hráčů ve skupinách, kteří jsou seřazeni podle výsledků ve skupinách (body, GP, NS 

a vzájemný zápas) na pozice 1 až 8 (klíč 1–8, 4–5, 2–7 a 3–6) 

ii. do semifinále postupují vítězové čtvrtfinále (klíč 1–8/4–5 a 2–7/3–6) a vítězové semifinále postupují do finále 

iii. při remíze následuje rozstřel na jeden náběh, a to i opakovaně; pořadí hráčů se nemění, zůstává shodné  

se zápasem; zápas pokračuje bez přestávky až do rozhodnutí 

e) Sejdou-li se v téže skupině dva hráči stejného klubu, vždy spolu hrají v prvním kole; v případě, že jsou do stejné 

skupiny přiděleni tři hráči stejného klubu, v prvním kole proti sobě hrají dva nejvýše nasazení hráči stejného 

klubu. 

Oddíl 2.02 Kvalifikační část: 

a) Za situace, kdy se do turnaje přihlásí více hráčů, než dovoluje základní model turnaje (16 hráčů), a pořadatel 

se souhlasem VV SK ČMBS se rozhodne turnaj rozšířit, musí se odehrát kvalifikační část. 

b) Kvalifikace a předkvalifikace 

i. kvalifikační kola se hrají výhradně ve tříčlenných skupinách 

➢ základní model turnaje (16 hráčů) se dá opakovaně rozšiřovat pouze o kompletní skupinu 6 hráčů 

ii. přihlášeno do 26 hráčů (kvalifikace se účastní nasazení hráči hlavní soutěže z pozice č. 9 až 16) 

skupina A   —   hráči č. 9, 20, 26 

skupina B   —   hráči č. 10, 19, 25 

skupina C    —   hráči č. 11, 18, 24 

skupina D   —   hráči č. 12, 17, 23 

skupina E   —   hráči č. 13, 16, 22 

skupina F    —   hráči č. 14, 15, 21 

iii. turnaj nad 26 hráčů (předkvalifikace se neúčastní žádný nasazený hráč hlavní soutěže) – hrací systém předkva-

lifikace bude specifikován v harmonogramu turnaje podle počtu přihlášených hráčů 

c) Zápasy ve skupině a postup z kvalifikačních kol 

i. do hlavní soutěže postupuje vítěz každé kvalifikační skupiny + dva nejlepší hráči, kteří se ve skupině umístili 

na druhém místě 

ii. počet a pořadí zápasů ve skupině se určuje podle Oddílu 2.01 písm. c) bod i. 

iii. pořadí ve skupinách se určuje podle Oddílu 2.01 písm. c) bod iv. 

iv. sejdou-li se v téže skupině dva nebo tři hráči stejného klubu, tak se postupuje podle Oddílu 2.01 písm. e) 

http://www.cmbs.cz/
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Oddíl 2.03 Limity zápasů: 

a) kvalifikační kola (skupiny) – 30 karambolů na 30 náběhů (2x time-out)  

b) hlavní soutěž (skupiny) – 40 karambolů na 40 náběhů (2x time-out) 

c) čtvrtfinále – 40 karambolů bez omezení náběhů (2x time-out) 

d) semifinále – 40 karambolů bez omezení náběhů (2x time-out) 

e) finále – 40 karambolů bez omezení náběhů (2x time-out) 

Oddíl 2.04 Časové omezení na strk a zápis v „LiveScore“: 

a) V zápasech turnaje je nepovinný časový limit na strk 40 vteřin. 

i. v průběhu zápasu má hráč k dispozici time-out podle příslušné fáze turnaje – viz Oddíl 2.03 

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

iii. ve výjimečných situacích může rozhodčí uplatnit časový limit 15 vteřin na základě článku E-1007 odst. 8 druhý 

pododstavec pravidel ČMBS 

b) Zápis v „LiveScore“ výsledkového servisu je nepovinný. 

i. podrobný popis ovládání „LiveScore“ včetně návodu je k dispozici ve fóru SK ČMBS – vlákno „Livescore“ 

(https://www.jvg.cz/forum/prispevek/159-livescore/) 

Oddíl 2.05 Harmonogram turnaje: 

Stoly pro čtvrtfinále, semifinále a finále turnaje určí losem vrchní rozhodčí. Pořadatel po dohodě s vrchním 

rozhodčím může pro finále určit stůl, který bude z mediálních důvodů příhodnější (např. natáčení obrazového 

záznamu, viditelnost reklamy, větší prostor pro diváky apod.). 

Článek III. POŘADATEL 

Oddíl 3.01 Činnost a organizace: 

a) Garantuje dodržování obecných pravidel a předpisů ČMBS včetně SŘ. 

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

i. při čtyřech a více stolech, resp. při postupu podle bodu ii., musí být rozlosování turnaje (hlavní soutěž, kvalifikace) 

upraveno 

ii. pokud turnaj pořádají dva kluby [viz Oddíl 1.01 písm. c) bod i.], tak musí celkem disponovat minimálně šesti stoly 

(každý klub tři stoly) 

c) Zajistí odpovídající kvalitu hracího materiálu, především sukna a koulí. 

i. nové/zánovní sukno a nové koule 

d) Prize money [Oddíl 1.05 písm. b) bod i.] a/nebo věcné ceny [Oddíl 1.05 písm. c)] předává na konci turnaje  

hráčům delegát, zástupce pořadatele nebo vrchní rozhodčí. 

e) Zpřístupní hernu nejpozději 30 minut před začátkem turnaje. 

i. pokud jsou v harmonogramu turnaje vymezeny oficiální tréninky, tak minimálně 30 minut před jejich začátkem 

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

f) Zabezpečí v případě potřeby odpovídající podmínky a prostor k prezentaci sponzorů ČMBS. 

http://www.cmbs.cz/
https://www.jvg.cz/forum/prispevek/159-livescore/


 
  

Českomoravský billiardový svaz / The Billiard Association of the Czech Republic 
   verze 19. 12. 2022                                                                                                                     platnost od 1. 1. 2023 

 

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

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

SEKCE KARAMBOL • www.ceskykarambol.cz • karambol@cmbs.cz • transparentní účet č.ú. 212931763/0600 
 

6 

g) 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 

h) 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 3.02 Finance: 

a) SK ČMBS pořadatelům finanční zálohy pro potřeby zajištění turnaje neposkytuje – po ukončení turnaje  

proběhne vyúčtování dle dokumentu „SAZEBNÍK – sazebník příspěvků repre, turnaje, soutěže“. 

b) Pořadatel obdrží od SK ČMBS částku 1.000 Kč ve vyúčtování turnaje podle písmene a), jestliže byla udělena 

administrativně pořádková pokuta (sankce 1.500 Kč) za pozdější odhlášení hráče z turnaje nebo neúčast hráče 

na turnaji, na který se přihlásil. 

c) Podmínkou získání příspěvku od SK ČMBS za uspořádání turnaje MČR 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 19. 12. 2022 

http://www.cmbs.cz/

