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ČMBS sout ěžní řád 

Extraliga čtyřčlenných družstev v trojbandu sezóna 2011 – 2012 
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A. Registrace do soutěže 
 
 Klub uhradí za 1 každé svoje družstvo 1.000,- Kč, převodem na účet ČMBS,  
 VS pro úhradu  č. klubu a za něj 42010, do 31. 12. 2011 
 
B:  Systém soutěže  
 
1. limit partií 50 bodů na 60 náběhů pro hráče č. 1 a 2. 40 bodů na 60 náběhů pro hráče 

č. 3 a 4. Partie se hraje s vyrovnávacím náběhem. 
2. hraje hráč č. 1 proti hráči č. 1, 2-2, 3-3 a 4-4. 
 začínají současně hráči č. 2 a 3, druhé kolo, opět současně začínají hráči 1 a 4. 
3. každá vítězná partie znamená 2 body, remiz 1 a prohraná 0 bodů. 
4. utkání skončí vítězstvím 8:0 nebo 7:1 nebo 6:2 nebo 5:3 nebo remízou 4:4 nebo  
 prohrou 0:8 nebo 1:7 nebo 2:6 nebo 3:5 
5. za vítězství v utkání jsou 2 body pro vítězné mužstvo, za utkání skončené remízou je 1 

bod pro obě mužstva. 
6. celá soutěž je bodována a umístění družstva je stanoveno  body získanými ve 

vzájemných  utkáních. Eviduje se také skóre, GP družstva, NJP družstva, GP 
jednotlivců v družstvu, NJP jednotlivců v družstvu a NS jednotlivců v družstvu 

7. pro umístění v tabulce rozhodují parametry v pořadí tak, jak je uvedeno v odst. 6. 
8. konečné pořadí stanovuje na konci soutěže počet získaných bodů a ostatní parametry 

v pořadí, jak je uvedeno v 6. 
9. Před zápasem se stoly losují 
10. K utkání můžou nastoupit minimálně 3 hráči v družstvu při kontumaci partie hráče číslo 

4 ve prospěch kompletního družstva. 
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C: Výhry 
 

Účastníci, kteří obsadí 1., 2. a 3. místo v konečném pořadí obdrží trofeje. Vítěz se 
zároveň stává Mistrem Česk republiky čtyřčlenných družstev v trojbandu , 2. v pořadí – 
1. vicemistrem a 3. v pořadí  -  2. vicemistrem. 

 
Finanční odměny pro družstva na 1. 2. a 3. místě: 
 
Na finanční odměny pro přední 3 družstva bude rozděleno vybrané startovné takto: 
 
1. místo 45% 
2. místo  35% 
3. místo 20% 
 

 
Řídící soutěže ČMBS Extraliga čtyřčlenných družstev v trojbodu: 
 
Tunkr Martin 
 
Kontrola zápisů: 
 
Domanský Pavel 
 
 
 
 


